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1. Inleiding verantwoord beleggen
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (Bpf Schoonmaak) past sinds 2008
instrumenten van verantwoord beleggen toe bij het beheer van haar vermogen. In deze halfjaarlijkse rapportage leest u over
de laatste stand van zaken met betrekking tot deze instrumenten en vindt u terug welke activiteiten namens Bpf Schoonmaak
zijn ondernomen. Op de website van Bpf Schoonmaak vindt u beleidsdocumenten en rapportages waarnaar in dit rapport
wordt verwezen. Deze inleiding geeft een kort overzicht van de achtergrond van verantwoord beleggen.

1.1. Wat houdt verantwoord beleggen in?
Bpf Schoonmaak staat voor een goed en betaalbaar
pensioen. Bpf Schoonmaak is van mening dat verantwoord
beleggen bijdraagt aan het realiseren van een goed en
betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige
generaties. Daarom besteedt Bpf Schoonmaak waar nodig
en mogelijk aandacht aan ecologische, sociale en
governance onderwerpen. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen door ondernemingen waarin belegd wordt
speelt een belangrijke rol.

1.2. Wat zijn de uitgangspunten?
Voor het MVB-beleid hanteert Bpf Schoonmaak de principes
van het Global Compact van de Verenigde Naties als
uitgangspunt. Deze principes hebben betrekking op vier
hoofdthema’s:
•
•
•
•

Mensenrechten
Arbeidsnormen
Milieu
Anticorruptie

Het VN Global Compact bestaat uit tien breed geaccepteerde
principes (zie bijlage 5.1). Deze principes vinden hun
oorsprong in internationale verdragen zoals de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en principes van de
International Labour Organisation (ILO). Het VN Global
Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen
invloedsfeer kernwaarden op het gebied van
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie
omarmen, ondersteunen en uitoefenen.

1. Uitsluiting, van producenten van controversiële
wapens en structurele schenders van mensenrechten
en arbeidsnormen;
2. Engagement, het aangaan van de dialoog met
ondernemingen;
3. Corporate governance en stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen;
4. Uitsluiten van voedsel - en vee-gerelateerde
commodities.
De instrumenten, de gemaakte keuzes en de recente
ontwikkelingen worden ieder in afzonderlijke hoofdstukken
besproken.

1.4. Reikwijdte van het MVB-beleid
Daar waar mogelijk past Bpf Schoonmaak haar MVB-beleid
toe op de beleggingen. Het MVB-beleid van Bpf Schoonmaak
is van toepassing op beleggingen in discretionaire mandaten
en voor een groot deel ook voor fondsen die worden beheerd
door Achmea Investment Management (hierna: Achmea
IM). Bpf Schoonmaak maakt voor het beheer van haar
vermogen, naast Achmea IM, ook gebruik van externe
vermogensbeheerders. Wanneer het fonds gebruik maakt
van beleggingsfondsen van externe vermogensbeheerders,
is het niet altijd mogelijk om een eigen MVB-beleid toe te
passen.

1.3. Wat doet Bpf Schoonmaak?
Voor het MVB-beleid hanteert Bpf Schoonmaak een aanpak
waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende
instrumenten:
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Aandelen
De aandelenbeleggingen “wereld ontwikkelde markten” zijn
vormgegeven in een discretionair beleggingsmandaat. Deze
portefeuille wordt passief beheerd, maar het eigen
uitsluitingsbeleid, stem- en engagementbeleid is volledig
toegepast op dit mandaat. De aandelenbeleggingen in
opkomende markten zijn vormgegeven in een passief
beleggingsfonds “MSCI Emerging Markets”. Op dit fonds is
het eigen MVB-beleid van Bpf Schoonmaak dan ook niet
toepasbaar. Wel is het MVB-beleid van de beheerder van
toepassing. Bpf Schoonmaak onderzoekt verdere
mogelijkheden voor het beleggen van (een deel) van de
aandelenportefeuille via een best-in-class ESG-aanpak.

Vastrentende waarden
Bpf Schoonmaak heeft voor het merendeel van de
vastrentende waarden gekozen voor eigen
beleggingsmandaten die beheerd worden door Achmea IM.
Op deze mandaten is het uitsluitingsbeleid van Bpf
Schoonmaak van toepassing. Dit betekent dat in de
bedrijfsleningenportefeuille niet wordt belegd in
producenten van controversiële wapens en in structurele
schenders van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en
anti-corruptie. Daarnaast is ook het eigen engagementbeleid
toegepast op ondernemingen die zich binnen het
bedrijfsobligatiemandaat bevinden.
De High Yield beleggingen zijn vormgegeven in een
beleggingsfonds, waarop het eigen beleid van Bpf
Schoonmaak niet toepasbaar is. Echter, de beheerder van dit
fonds Achmea IM heeft een MVB-beleid dat in hoge mate
overeenkomt met dat van Bpf Schoonmaak. Zo worden
controversiële wapens en structurele schenders van het
Global Compact uitgesloten voor beleggingen en is eveneens
een engagementbeleid toegepast.
Voor staatsobligatiebeleggingen (zowel in ontwikkelde als
opkomende markten) is het engagement- stem- en
uitsluitingsbeleid niet relevant. Bpf Schoonmaak onderzoekt
verdere MVB-mogelijkheden voor deze beleggingscategorie.

Alternatieve beleggingen
Bpf Schoonmaak belegt in het Interpolis Pensioenen Private
Equity II fonds. Voor dit fonds worden duurzaamheidscriteria
gehanteerd zoals de uitgangspunten van het UN Global
Compact en worden beleggingen in ondernemingen die
wapens produceren uitgesloten.

1.5. ESG Integratie
Bedrijfsobligaties
Bij het beheer van de bedrijfsobligatieportefeuille van Bpf
Schoonmaak wordt op structurele wijze een ESGintegratiestrategie in het beleggingsproces toegepast. Voor
alle ondernemingen worden kansen en risico’s vanuit een
ecologisch, sociaal en governance (ESG) perspectief
betrokken in het beleggingsproces. Hierbij maakt Achmea IM
namens Bpf Schoonmaak gebruik van MSCI ESG ratings en
research. Op deze manier worden naast financiële- en
kredietwaardigheidsanalyses ook duurzaamheidsaspecten
in de beoordeling meegenomen. De analyse bestaat eruit dat
een passende risicovergoeding op het (ESG)profiel van de
onderneming kan worden vastgesteld.

Staatsobligaties
Voor het ontwikkelde markten staatsobligatiemandaat
worden ESG- risico’s waar van toepassing en relevant
meegewogen in kwantitatieve en kwalitatieve
landenanalyses. In de bepaling van het risico of een land de
uitgeleende hoofdsom en bijhorende rente volledig en op
tijd terug kan betalen zijn ESG risico’s dus meegewogen.
Bij het identificeren van deze risico’s maken de Achmea IM
portefeuillemanagers gebruik van ESG landenanalyses van
de onafhankelijke dataleverancier MSCI ESG Research.

1.6. Hoe legt Bpf Schoonmaak
verantwoording af?
Transparantie is onafscheidelijk verbonden aan een goed
MVB- beleid. Bpf Schoonmaak rapporteert daarom
tweemaal per jaar hoe zij de afgelopen periode invulling gaf
aan het beleid. Ook rapporteert Bpf Schoonmaak over de
wijze waarop instrumenten zijn ingezet op ESG-thema´s.
Bpf Schoonmaak publiceert ieder half jaar een MVBrapportage. De rapportage is toegankelijk via de website van
Bpf Schoonmaak. Daarnaast staan op deze website de
volgende documenten:
1. MVB-beleid;
2. Uitsluitingsbeleid ten aanzien van controversiële
wapens;
3. Vote Disclosure Systeem ten aanzien van
steminstructies. U kunt hier zien hoe per
aandeelhoudersvergadering is gestemd.
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2. Uitsluitingsbeleid
Er zijn verschillende redenen waarom wij ervoor kiezen om niet te beleggen in bepaalde ondernemingen. Zo kan Bpf
Schoonmaak ervoor kiezen om niet te beleggen in ondernemingen die ongewenst gedrag vertonen of ondernemingen die
bepaalde controversiële producten produceren. Wanneer een onderneming betrokken is bij een controversieel product,
veelal een kernactiviteit van de onderneming, is een engagementbeleid niet reëel. Het is immers lastig de onderneming over
te halen een ander product te produceren. In dat geval hanteert Bpf Schoonmaak op voorhand een uitsluitingsbeleid.
Daarnaast kunnen ondernemingen die op structurele wijze met hun gedrag internationale normen bijvoorbeeld rondom
mensenrechten, milieu, arbeidsnormen of corruptie schenden en bij achterblijvende engagementresultaten worden
uitgesloten van het beleggingsuniversum. Hierbij vormen de principes van het Global Compact, de principes van de OESOrichtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business & Human Rights de uitgangsbasis.
Het uitsluitingsbeleid van Bpf Schoonmaak richt zich op twee criteria, namelijk producenten van controversiële wapens en
structurele schenders van het VN Global Compact.

2.1.2. Samenstelling uitsluitingslijst

2.1. Controversiële Wapens
2.1.1. Definitie controversiële wapens
Voor Bpf Schoonmaak zijn wapens controversieel wanneer
deze wapens onevenredig veel leed en slachtoffers
veroorzaken en geen onderscheid maken tussen burger- en
militaire doelen. Ook na afloop van een conflict veroorzaken
deze wapens nog op aanzienlijke schaal slachtoffers en
ontwrichten deze de maatschappij en de economie. In de
praktijk gaat het om de volgende typen wapens:
1.
2.
3.
4.
5.

Nucleaire wapens
Biologische wapens
Chemische wapens
Antipersoonsmijnen
Clustermunitie

Het onafhankelijke onderzoeksbureau ISS ESG stelt ieder
halfjaar vast welke ondernemingen betrokken zijn bij de
productie van controversiële wapens. Daartoe bekijkt het
onderzoeksbureau het gehele belegbaar universum.
Wanneer het onderzoeksbureau betrokkenheid vaststelt is
dat reden tot uitsluiting.

2.1.3. Uitsluiting controversiële wapens
Verbod beleggen in clustermunitie
Met betrekking tot het verbod tot beleggen in clustermunitie
heeft de AFM geïnventariseerd welke ondernemingen per
1 januari 2020 voldoen aan de criteria geformuleerd in artikel
21a Besluit Marktmisbruik. Uit deze inventarisatie blijkt dat
de vijf beursgenoteerde ondernemingen volgens tabel
2.1.3.1 in ieder geval onder de wettelijke definitie van een
‘verboden onderneming’ als bedoeld in artikel 21a Besluit
Marktmisbruik vallen.

Bij het bepalen van de definitie van controversiële wapens
zoekt Bpf Schoonmaak aansluiting bij internationale
verdragen die door Nederland zijn ondertekend en bij het
beleid van de Nederlandse overheid. Het volledige
uitsluitingsbeleid kunt u terugvinden op de website van Bpf
Schoonmaak.
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TABEL 2.1.3.1 INDICATIEVE AFM LIJST PER 1 JANUARI
2020 1

1

Onderneming

Land

Clustermunitie

Hanwha Corporation

Zuid-Korea

ja

Poongsan Corporation

Zuid-Korea

ja

Elbit Systems Ltd.

Israël

ja

Anhui GreatWall Military Industry Co.,
Ltd.

China

ja

LIG Nex1 Co Ltd.

Zuid-Korea

ja

Bron: Achmea Investment Management & "Indicatieve AFM Lijst"

Veranderingen in de uitsluitingslijst
Screening van het beleggingsuniversum op basis van
onderzoeksgegevens van ISS ESG leiden tot een drietal
wijzigingen in de uitsluitingslijst. AECOM, Raytheon Co en
United Technologies Corp zijn niet langer betrokken bij de
productie, ontwikkeling of onderhoud van nucleaire wapens
en zijn daarom weer toegelaten tot het belegbare universum.
Daarnaast levert de screening één onderneming aan
waarvan is vastgesteld dat zij betrokken is bij de productie
van nucleaire wapens. Zie alle wijzigingen in de
uitsluitingslijst in tabel 2.1.3.2.

TABEL 2.1.3.2 VERANDERINGEN CONTROVERSIËLE
WAPENS1

1

Onderneming

Land

Status

Raytheon Technologies

Verenigde Staten

Toegevoegd

AECOM

Verenigde Staten

Verwijderd

United Technologies Corp

Verenigde Staten

Verwijderd

Raytheon Co

Verenigde Staten

Verwijderd

Bron: Achmea Investment Management, ISS ESG

Zie onderstaand de actuele uitsluitingslijst voor
ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële
wapens:
• Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
• Aeroteh SA
• Airbus Group SE
• Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd.
• Aryt Industries Ltd
• Babcock International Group PLC
• BAE Systems PLC
• Bharat Dynamics Limited
• Boeing Co/The
• Booz Allen Hamilton Holding Corp
• Brookfield Asset Management Inc. Class A
• Brookfield Business Partners L.P.
• BWX Technologies Inc
• CACI International Inc
• China Shipbuilding Industry Co., Ltd.
• Cohort PLC
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constructions Industrielles de la Mediterranee SA
Elbit Systems Ltd
Engility Holdings Inc
Fluor Corp
Fortive Corp.
General Dynamics Corp
GP Strategies Corp
Hanwha Corp
Hitachi Zosen Corp
Honeywell International Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
Jacobs Engineering Group Inc
KBR, Inc.
L3Harris Technologies Inc
Larsen & Toubro Ltd
Leidos Holdings Inc
Leonardo SpA
LIG Nex1 Co., Ltd.
Lockheed Martin Corp
Lumibird
Moog Inc
Motovilihinskie zavody PAO
Northrop Grumman Corp
Poongsan Corp
Poongsan Holdings Corp
Premier Explosives Ltd
Raytheon Technologies
Rolls-Royce Holdings PLC
S&T Dynamics Co Ltd
S&T Holdings Co Ltd
Safran SA
Science Applications International corp
Serco Group PLC
SGL Carbon SE
Steel Partners Holdings LP
Tata Power Co Ltd
Textron Inc
Thales SA
Ultra Electronics Holdings PLC
Walchandnagar Industries Ltd

Per 1 juli 2020 is geen van de ondernemingen in het
beleggingsuniversum betrokken bij de productie van
biologische- en/of chemische wapens.
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ondernemingen de Global Compact principes schenden. Het
onafhankelijke onderzoeksbureau ISS ESG stelt jaarlijks vast
welke ondernemingen betrokken zijn bij schendingen van
internationale normen. Leidraad hierbij zijn de principes van
het Global Compact op het vlak van mensenrechten,
arbeidsnormen, milieunormen en anti-corruptie. Daartoe
bekijkt het onderzoeksbureau het gehele belegbaar
universum in de vorm van benchmarks.

2.2. Normschendingen
2.2.1. Schenders van internationale normen
Naast producenten van controversiële wapens vindt het
Pensioenfonds ook dat ondernemingen die op grove en
structurele wijze internationaal breed gedragen normen op
het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en
anti-corruptie schenden, moeten worden uitgesloten van
het beleggingsuniversum. Hiervoor hanteert het
Pensioenfonds een aantal belangrijke raamwerken als
uitgangspunt, namelijk het UN Global Compact, de OESORichtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN
Guiding Principles on Business & Human Rights. De OESOrichtlijnen onderscheiden naast de vier genoemde thema’s
ook de volgende thema’s: consumentenbelangen,
wetenschap en technologie, mededinging en belastingen. De
UN Guiding Principles geven handvatten voor staten en
ondernemingen hoe mensenrechtenschendingen in de
praktijk te voorkomen, te adresseren en te mitigeren.

2.2.2. Vaststelling uitsluitingen

Wanneer het onderzoeksbureau heeft geverifieerd dat een
onderneming een schending pleegt op één van
bovengenoemde principes kan dit aanleiding zijn om met de
onderneming in dialoog te gaan. Het Pensioenfonds spreekt
van een structurele schending wanneer de schending ook na
dialoog na ten minste twee jaar nog altijd niet (in voldoende
mate) is opgeheven. Dan kan het Pensioenfonds overgaan
tot uitsluiting van de onderneming. Beleggingen in
uitgesloten ondernemingen worden verkocht. Geen nieuwe
aandelen of obligaties worden aangekocht zolang de
onderneming op de uitsluitingslijst staat. Bij een
geverifieerde opheffing van de schending zal de
onderneming van de uitsluitingslijst worden verwijderd.

2.2.3. Wijzigingen in uitsluitingslijst
Screening van het beleggingsuniversum op basis van
onderzoeksgegevens van ISS ESG leiden tot 16 wijzigingen in
de uitsluitingslijst. Vijf ondernemingen zijn niet langer
betrokken bij een schending van global compact criteria en
zijn daarom weer toegelaten tot het belegbare universum.
Daarnaast levert de screening 11 additionele
ondernemingen aan waarvan is vastgesteld dat zij betrokken
zijn bij één of meer global compact criteria. Zie alle
wijzigingen in de uitsluitingslijst in tabel 2.2.3.1.

Voor de discretionaire aandelen- en
bedrijfsobligatiemandaten wordt vastgesteld welke
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TABEL 2.2.3.1 VERANDERINGEN GLOBAL COMPACT SCHENDERSPER 1 JULI 2020
Onderneming

Land

Status

Altice Europe A

Nederland

Toegevoegd

Bayer AG

Duitsland

Toegevoegd

Bezeq The Israeli Telecom Co

Israel

Toegevoegd

Iberdrola SA

Spanje

Toegevoegd

NTPC LTD

India

Toegevoegd

Raytheon Technologies

Verenigde Staten

Toegevoegd

Sumitomo Chemical Co

Japan

Toegevoegd

Syngenta AG

Zwitserland

Toegevoegd

Vale S.A.

Brazilië

Toegevoegd

Vale SA Pfd A

Brazilië

Toegevoegd

XPO Logistics

Verenigde Staten

Toegevoegd

Alstom S.A.

Frankrijk

Verwijderd

Deutsche Telekom AG

Duitsland

Verwijderd

The AES Corporation

Verenigde Staten

Verwijderd

T-Mobile US Inc.

Verenigde Staten

Verwijderd

Wal-Mart Stores Inc.

Verenigde Staten

Verwijderd

Alstom
ISS ESG heeft het oordeel van Alstom in maart 2020 gewijzigd
van ROOD naar ORANJE. In december 2019 heeft Alstom
namelijk bevestigd dat het alle operationele activiteiten met
betrekking tot de Jerusalem Light Rail heeft stopgezet. Het
zal tot de officiële beëindiging van het contract alleen de
trams en infrastructuur onderhouden.

Incitec Pivot
In dialoog met ISS ESG in november 2019 heeft ngo Western
Sahara Resource Watch geverifieerd dat Incitec Pivot sinds
2016 geen fosfaat meer heeft aangekocht uit de Westelijke
Sahara. Uit het duurzaamheidsverslag 2018 van Incitec Pivot
blijkt daarbij dat alleen fosfaatgesteente uit Australië, Togo,
Vietnam en China wordt aangekocht. Gezien de bevestiging
van de ngo, de informatie op de website en het ontbreken
van nieuwe beschuldigingen, is ISS ESG van mening dat
Incitec Pivot niet langer medeplichtig is aan het niet
beschermen van het recht op zelfbeschikking in de Westelijke
Sahara.

T-Mobile US Inc.
In mei 2020 verklaarde T-Mobile dat het bezig was met
collectieve onderhandelingen met CWA en dat het al haar
toezichthouders opleidt over de Amerikaanse National Labor
Relations Act, die de eerbiediging van vakbondsrechten
voorschrijft. Op 13 mei 2020 heeft ISS ESG de assessment van
ROOD gewijzigd naar ORANJE. ds 2016 geen fosfaat meer
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heeft aangekocht uit de Westelijke Sahara. Uit het
duurzaamheidsverslag 2018 van Incitec Pivot blijkt daarbij
dat alleen fosfaatgesteente uit Australië, Togo, Vietnam en
China wordt aangekocht. Gezien de bevestiging van de ngo,
de informatie op de website en het ontbreken van nieuwe
beschuldigingen, is ISS ESG van mening dat Incitec Pivot niet
langer medeplichtig is aan het niet beschermen van het recht
op zelfbeschikking in de Westelijke Sahara.

Wal-Mart Stores
In juli 2019 heeft het National Labor Relations Board haar
oordeel uit 2013, dat Wal-mart Stores het National Labor
Relations Act VS overtrad, herzien. Het oordeel verplichtte
het bedrijf om de nodige compliance maatregelen te nemen,
en Wal-mart heeft in oktober 2019 een certificaat van
naleving hiervan ingediend. Op 1 november 2019 heeft ISS
ESG op basis van het oordeel de assessment van ROOD
gewijzigd naar ORANJE.

2.2.4. Uitsluiting structurele Global Compact
schenders
Per 1 juli 2020 heeft Bpf Schoonmaak wereldwijd 24
ondernemingen (entiteiten) uitgesloten voor beleggingen
vanwege structurele schendingen van Global Compact
principes. Zie de actuele lijst in tabel 2.2.4.1 voor het
complete overzicht.
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TABEL 2.2.4.1 UITSLUITINGSLIJST STRUCTURELE NORMSCHENDERS PER 1 JULI 20201

1

Onderneming

Land

Altice Europe A

Nederland

Bank Hapoalim B.M.

Israël

Bank Leumi Le-Israel BM

Israël

Bayer AG

Duitsland

Bezeq The Israeli Telecom Co

Israel

BHP Group plc

Verenigd Koninkrijk, Australie

Cintas Corporation

Verenigde Staten

Enbridge, Inc.

Canada

General Dynamics Corp.

Verenigde Staten

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.

Israël

Incitec Pivot Limited

Australië

Israel Discount Bank Ltd

Israël

Marathon Petroleum Corp.

Verenigde Staten

Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.

Israël

NTPC LTD

India

Phillips 66

Verenigde Staten

Raytheon Technologies

Verenigde Staten

Repsol SA

Spanje

Royal Dutch Shell PLC A/B

Nederland

Sumitomo Chemical Co

Japan

Syngenta AG

Zwitserland

The First Int’l Bank of Israel Ltd.

Israël

Vale S.A.

Brazilie

XPO Logistics

Verenigde Staten

Norm

Bron: Achmea Investment Management, ISS ESG
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3. Engagement
Een onderneming is gericht op het maken van winst. Dit streven naar winstmaximalisatie kan echter op gespannen voet
komen te staan met internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen, zoals het Global Compact, de OESO Richtlijnen
voor Multinationale ondernemingen of de UN Guiding Principles on Business & Human Rights. Wanneer ondernemingen
deze internationale richtlijnen systematisch schenden, wordt gedrag onverantwoord. Daarmee ontstaat er een risico voor
de continuïteit van de onderneming en houdbaarheid van winstrealisatie op de lange termijn. Daarom is het in het voordeel
van de onderneming en al haar belanghebbenden dat richtlijnen voor verantwoord ondernemen worden gerespecteerd.
Daarom gaat Bpf Schoonmaak in dialoog met ondernemingen. Inzet: het duidelijk stellen van kaders, het ontwikkelen van
kennis bij ondernemingen en het definiëren van 'good practices'. Bpf Schoonmaak gaat in gesprek met ondernemingen over
lange termijn waardecreatie. Zo draagt Bpf Schoonmaak bij aan het bewaken van het juiste evenwicht.

3.1. Dialoog en de minimale uitgangspunten
Engagement is het aangaan van de dialoog met
ondernemingen. Het is een centraal middel in het MVBbeleid van Bpf Schoonmaak. Met het aangaan van de dialoog
willen wij het duurzame gedrag van ondernemingen
verbeteren, lange termijn waarde creatie stimuleren en
tegelijkertijd aandeelhouderswaarde vergroten. Wij voeren
de dialoog op meerdere vlakken:
1. wij spreken ondernemingen aan die internationaal
breed gedragen normen en principes zoals
mensenrechten en arbeidsnormen. Dit noemen wij
Normatief engagement, zie hoofdstuk 3.5.
2. wij spreken met Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen over Sociale, Milieu, en Goed
Bestuurskwesties. Dit doen wij veelal in collectief
verband. Dit noemen wij ESG Nederland, zie hoofdstuk
3.6.

De doelstellingen
De verschillende typen engagement hebben elk een andere
focus en doelstelling. Voor elk van de verschillende vormen
geldt dat engagement een zaak van de lange adem is. Voor
de diverse trajecten wordt uitgegaan van een looptijd van
twee jaar. Anders dan bij het instrument uitsluiting waarbij
pensioenfondsen of beleggingsfondsen op voorhand niet
beleggen in ondernemingen, geldt voor engagement dat er
wel belegd wordt in ondernemingen die ter discussie staan,
maar we als aandeelhouder het management juist actief
aansporen om het beleid of activiteiten te verbeteren.
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Het Normatieve Engagement heeft als doel structurele
schendingen van Global Compact principes, OESO richtlijnen
voor Multinationale ondernemingen of UN Guiding
Principles on Business & Human Rights te stoppen en te
voorkomen. Structurele schendingen van deze normen
vergroten het risico op nadelige gevolgen voor de
onderneming, haar directe omgeving zoals lokale
gemeenschappen of het milieu en voor andere
belanghebbenden. Activiteiten die (mogelijk) leiden tot een
schending van de principes staan veelal in de belangstelling
van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de media.
In de praktijk leiden deze schendingen ook vaker tot
rechtszaken, die boetes of het uitbetalen van schadeclaims
door de ondernemingen tot gevolg kunnen hebben. Dit zijn
directe negatieve financiële effecten, die ook de belangen
van aandeelhouders schaden. Normatief engagement
voeren wij uit in samenwerking met ISS ESG.
Om tot een selectie van ondernemingen te komen, die vallen
binnen het Normatief engagement programma, wordt een
due diligence proces uitgevoerd. Het beleggingsuniversum
wordt doorlopend gescreend op het schenden van één of
meerdere principes van de VN Global Compact, OESO
richtlijnen voor Multinationale ondernemingen of UN
Guiding principles on Business & Human Rights door
onderzoeksbureau ISS ESG. Bij vermoedens van een
mogelijke schending wordt een dialoog gestart om
escaaalatie te voorkomen. Ook bij een vastgestelde
schending wordt de dialoog met deze bedrijven gestart met
als doel de schending op te heffen en mogelijke nieuwe
schendingen in de toekomst te voorkomen. Daarbij zal ook
herstel van de situatie en mogelijke schadevergoedingen
voor bijvoorbeeld lokale bevolking ter sprake komen.
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In het ESG Nederland engagement is Bpf Schoonmaak in
gesprek met de belangrijkste Nederlandse ondernemingen.
Dit valt veelal samen met het
aandeelhoudervergaderingenseizoen. Deze dialogen vinden
veelal in collectief verband plaats in samenwerking met
andere Nederlandse institutionele beleggers en Eumedion,
het Nederlandse corporate governance platform voor
institutionele beleggers. Het gezamenlijke doel is het
beïnvloeden van governance en duurzaamheidsthema’s,
veelal ingegeven door de actualiteit van de
aandeelhoudersvergadering. Te denken valt aan
beloningsbeleid, benoeming van bestuurders, fusies &
overnames en sociaal- en milieubeleid. Daarbij verlangt de
Stewardship Code van institutionele beleggers de bereidheid
om, eventueel samen met andere institutionele beleggers,
een constructieve dialoog aan te gaan met de Nederlandse
beursondernemingen en met andere belanghebbenden. De
uitvoering van de ESG Nederland dialogen wordt gedaan
door Team MVB van Achmea IM.

arbeidsnormen. Met deze ondernemingen spreken wij over
één of meerdere normschendingen. Per 1 juli zal het
engagementprogramma worden uitgebreid met dialogen
over milieu en anti-corruptie. Het aantal normschendingen
waarover wij spreken kan daarom afwijken van het aantal
ondernemingen in het normatieve engagementprogramma.
Onderstaand is weergegeven hoe het programma naar
normschending is opgebouwd.

FIGUUR 3.3.1 NORMSCHENDING

3.2. Bpf Schoonmaak en de dialoog
Bpf Schoonmaak heeft een discretionair mandaat voor de
wereldwijd ontwikkelde markten aandelenportefeuille.
Daarnaast heeft het fonds ook een discretionair mandaat
voor de bedrijfsobligatieportefeuille. Op deze beide
discretionaire mandaten is het volledige MVB-beleid van Bpf
Schoonmaak van toepassing. Dit beslaat het
uitsluitingsbeleid, stembeleid en engagementbeleid. Voor de
aandelen opkomende markten en de High Yield beleggingen
is een fondsoplossing gekozen. Hierop is het eigen
uitsluitingsbeleid en stembeleid niet toepasbaar, maar het
engagementbeleid wel. Dit betekent dat het
engagementprogramma ook op ondernemingen in deze
fondsen wordt toegepast waar mogelijk. Hierbij is het echter
niet mogelijk om tot uitsluiting over te gaan indien een
dialoog zich niet naar wens ontwikkeld.

De ondernemingen zijn gevestigd over verschillende regio’s
en markten. De focus van het programma ligt op de
ontwikkelde markten met 58 ondernemingen. Wij verdelen
deze onder in Europa, Verenigde Staten en Wereld Overig
(Japan, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland). Daarnaast
voeren wij de dialoog met 39 ondernemingen uit opkomende
markten. Zie in figuur 2 de regionale verdeling van
ondernemingen in het normatieve engagementprogramma.
In het afgelopen halfjaar is met 29 ondernemingen een
nieuwe dialoog gestart.

FIGUUR 3.3.2 ONDERNEMINGEN NAAR REGIO

Het fonds hanteert een eigen engagementproces, waarbij in
gevallen een relatie bestaat met het uitsluitingsproces. Het
fonds zal een dialoog aangaan met ondernemingen waarin
wordt belegd die ongewenst gedrag laten zien. Ongewenst
gedrag betekent dat er ofwel sprake is van een vastgestelde
schending van Global Compact principes op het vlak van
mensenrechten of arbeidsnormen, dan wel dat er grote
aanwijzingen zijn dat de onderneming deze principes in de
nabije toekomst zal schenden. In beide gevallen kan de
dialoog met de onderneming worden aangegaan. Het
engagementbeleid is erop gericht om de (vermeende of
geverifieerde) schending op te heffen, bij voorkeur binnen
een periode van twee jaar. Voor de uitvoering van het
engagementbeleid maken we gebruik van ISS ESG.

3.3. Omvang engagementprogramma
Het engagementprogramma van BPF Schoonmaak bestaat
per ultimo juni 2020 uit 114 dialogen met 97 unieke
ondernemingen op de thema’s mensenrechten of
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3.4. Resultaten en voortgang
engagementprogramma
Wij rapporteren voortgang over individuele dialogen op basis
van vier vooraf gedefinieerde mijlpalen. Het doel van het
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stappen hebben gezet en 7% zijn geverifieerd door een
onafhankelijke partij. In 12% van de dialogen is de toezegging
gedaan hierop stappen te zetten en in 54% van de dialogen
hebben de ondernemingen zowel geen stappen gezet als
toezeggingen gedaan.

engagementprogramma is het opheffen van de
geconstateerde of vermeende schending.

TABEL 3.4.1 MIJLPALEN

Het mogelijk maken van Herstel & Verhaal, zoals ook
benoemd in het IMVB-convenant, is de derde mijlpaal.
Hierbij zien we dat in 14% van de dialogen de ondernemingen
hier stappen op hebben gezet, waarvan 1% geverifieerd door
een onafhankelijke partij. Voor 33% van de dialogen is deze
mijlpaal niet relevant vanwege de aard van de schending.

1 Delen van relevante informatie
2 Implementatie van beleid
3 Herstel en Verhaal
4 Opheffen en/of voorkomen

De statistieken over de voortgang van
engagementprogramma gaat over het totale
engagementprogramma, wat is gestart in januari 2017. Alle
(positief) afgesloten dialogen zijn uit de statistieken gehaald,
waardoor onderstaande cijfers een beeld geeft van de
lopende dialogen.
Ten aanzien van de eerste mijlpaal, het delen van relevante
informatie, zien we dat in 48% van alle lopende dialogen
hierop nog geen stappen zijn gezet door de onderneming.
Dat kan komen door onwil van de desbetreffende
onderneming of omdat de dialoog pas recent van start is
gegaan. In totaal is in 31% van de dialogen wel informatie
gedeeld, in 10% van de gevallen ook geverifieerd door een
onafhankelijke partij. In 3% van de dialogen heeft de
onderneming wel een toezegging gedaan dit te doen.

Bij de vierde mijlpaal, het opheffen en/of voorkomen van de
schending, zien we dat in 11% van de dialogen de
ondernemingen hierop stappen hebben gezet, waarvan 1%
geverifieerd door een onafhankelijke partij. Additioneel is in
14% van de dialogen de toezegging gedaan dit te zullen doen.
In 57% van de dialogen dienen de ondernemingen hier nog
stappen op te zetten.
Niet iedere mijlpaal is relevant voor een dialoog. Herstel en
verhaal is bijvoorbeeld niet in alle gevallen relevant omdat
er niet één specifieke groep van benadeelden is of herstel &
verhaal al plaats heeft gevonden via het nationale
rechtssysteem.
Per 1 juli 2020 kan daarmee over de geaggregeerde
voortgang van het totale engagementprogramma, wat
gestart is in 2017, als volgt worden gerapporteerd:

Voor de tweede mijlpaal, de implementatie van het beleid,
zien we dat in 16% van de dialogen de ondernemingen hierop

TABEL 3.4.2 VOORTGANG ENGAGEMENTPROGRAMMA
Mijlpaal

1. Delen van
relevante informatie

2. Implementatie van
beleid

3. Herstel en
Verhaal

4. Opheffen en/of
voorkomen

Er zijn geen maatregelen genomen

48%

54%

33%

57%

Er is een toezegging gedaan

3%

12%

7%

14%

Er zijn maatregelen geïniteerd

31%

16%

14%

11%

Een onafhankelijke partij heeft de maatregelen
goedgekeurd

10%

7%

1%

1%
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3.5. Normatieve dialogen
Onderstaand is aangegeven welke nieuwe dialogen rond
normatieve schendingen zijn geïnitieerd in het afgelopen
halfjaar. Het engagementprogramma rond normatieve
schendingen wordt uitgevoerd door Achmea IM en
gespecialiseerd onderzoeksbureau ISS ESG.

TABEL 3.5.1 GEÏNITIEERDE DIALOGEN
MENSENRECHTENSCHENDING H1 20201

Mensenrechtenschendingen
Het doel van deze dialogen is het opheffen van de
geconstateerde of vermeende mensenrechtenschendingen.
Daarnaast vragen we de onderneming beleid, processen en
rapportages te ontwikkelen die verband houden met het
voorkomen van nieuwe mensenrechtenschendingen. De
onderneming moet aantonen dat de schending van
relevante Global Compact principes, OESO richtlijnen of de
UN Guiding principles on Business & Human Rights is
opgeheven. Het is wenselijk dat een externe, onafhankelijke
partij dit vaststelt.
Schendingen van de beginselen van mensenrechten kunnen
betrekking hebben op de activiteiten van ondernemingen in
landen met controversiële regimes. Door hun activiteiten in
deze landen genereren de ondernemingen inkomsten voor
de betreffende regimes, die deze inkomsten vervolgens vaak
niet ten goede laten komen aan de lokale bevolking.
Daarnaast komt het voor dat lokale gemeenschappen direct
worden geschaad door de activiteiten van de
ondernemingen. Andere voorbeelden van schendingen op
het gebied van mensenrechten zijn onrechtmatigheden
tegen de lokale bevolking door personeel of ingehuurde
veiligheidsdiensten van ondernemingen.
Bpf Schoonmaak is in het eerste halfjaar van 2020 met 20
ondernemingen een dialoog gestart over een (vermeende)
mensenrechtenschending, zie tabel 3.5.1.

1

Onderneming

Gestart

Allergan Plc

Q1 2020

Alphabet, Inc.

Q2 2020

AmerisourceBergen Corp.

Q1 2020

Cardinal Health, Inc.

Q1 2020

Chevron Corp.

Q1 2020

Dassault Aviation SA

Q2 2020

Electricity Generating Public Co., Ltd.

Q2 2020

Empresas Copec SA

Q2 2020

Engie SA

Q1 2020

Freeport-McMoRan, Inc.

Q1 2020

Global Power Synergy PCL

Q2 2020

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Q1 2020

Johnson & Johnson

Q1 2020

McKesson Corp.

Q1 2020

Mitsui & Co.

Q1 2020

NIKE, Inc.

Q1 2020

SK Holdings Co., Ltd.

Q1 2020

SK Innovation Co., Ltd.

Q1 2020

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Q1 2020

Westpac Banking Corp.

Q1 2020

Bron: Achmea Investment Management, ISS ESG

In de eerste helft van 2020 zijn tien van de lopende dialogen
op het gebied van mensenrechten afgesloten, namelijk met
British American Tobacco, Facebook, Glencore, IOI
Corporation, Philip Morris International Inc., PT Semen
Indonesia en PT Solusi Bangun Indonesia SK Holdings, SK
Holdings, SNC-Lavalin Group Inc en UnitedHealth Group.
De beoordeling van British American Tobacco is op 17 maart
2020 herzien naar GROEN, omdat is beoordeeld dat er de
afgelopen jaren geen meldingen zijn geweest van verdere
tabakslobbyactiviteiten van de onderneming in Burundi, de
Comoren, Rwanda en Oeganda. Als gevolg hiervan is de
betrokkenheid bij het onderwerp gesloten. Ook is
vastgesteld dat Philip Morris International niet langer
betrokken is bij het vermeende verzet tegen de regulering
van tabaksgebruik.
In maart 2020 is het oordeel herzien van IOI Corp., aangezien
de onderneming geloofwaardige maatregelen heeft
genomen om haar betrokkenheid bij het schenden van
rechten van inheemse volkeren in Maleisië aan te pakken. In
maart 2019 hebben alle betrokken gemeenschappen
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ingestemd met het oplossingsplan. Vanaf maart 2020
bevindt het oplossingsplan zich in de tweede fase van het
drie-fasen-oplossingsplan, dat wordt gecontroleerd door
een klachtenpanel, met een voorlopige tijdlijn om het geschil
tegen september 2020 te op te lossen. Het IOI maakt
regelmatig de voortgang het plan bekend.
De dialoog met PT Semen en PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
is afgesloten omdat er sinds 2017 geen nieuwe
beschuldigingen zijn geuit over tekortkomingen inzake de
raadpleging van belanghebbende. ISS ESG heeft daardoor
het oordeel herzien van ORANJE naar GROEN.
De dialoog met SK Holdings was gericht op het schenden van
leven bij de Xe-Pian Xe-Namnoy dam. Het engagement was
echter gericht op Cambodja, maar zoals het bedrijf heeft
aangegeven in de dialoog is de omvang van de (uitsluitend
materiële) schade in Cambodja aanzienlijk lager dan in Laos.
ISS ESG sluit de Cambodja dialoog af en zullen de effecten
van de dam op Laos voor de toekomstige dialoog opnieuw
bekijken en de dialoog starten.

Het oordeel van SNC-Lavalin is herzien, aangezien de
beschuldigingen van het niet betalen van een eerlijk deel van
de belastingen in Senegal niet hebben geleid tot een
openbaar gemaakt formeel onderzoek. Als gevolg hiervan is
de betrokkenheid bij het onderwerp gesloten.
UnitedHealth Group Inc. werd in 2017 beschuldigd van
poging tot misleiding van het Amerikaanse Medicare
Advantage (MA) program. Het Amerikaanse openbaar
ministerie klaagt de onderneming aan nadat zij onterecht
meer dan een USD 1 miljard teveel ontving van de instantie
en het naliet om dit te corrigeren. UHC verklaarde dat het
niet in hun macht lag deze fout op te merken. De rechtbank
deed in september 2018 uitspraak in het voordeel van UHG.
Geen nieuwe en geloofwaardige informatie over de
frauduleuze praktijken van UHG is sinds 2017 openbaar
gemaakt. Aangezien er geen nieuwe beschuldigingen van
MA-fraude zijn gemeld, beoordeelt ISS ESG dat de
controverse niet langer actueel is. De beoordeling van
ORANJE is daarom herzien naar GROEN op 1 april 2020.

UITGELICHT: Facebook, Inc.
Opgeheven schending van mensenrechten
Facebook werd verweten onvoldoende maatregelen te nemen tegen gewelddadige en schadelijke berichten. Via
nepberichten op het social media platform zou het leger van Myanmar, in de aanloop naar de genocide op Rohingyamoslims in 2017, de haat tegen de bevolkingsgroep hebben aangewakkerd. In november 2018 publiceerde non-profit
organisatie Business for Social Responsibility (BSR) een impactbeoordeling die concludeerde dat Facebook niet genoeg
heeft gedaan om te voorkomen dat het platform wordt gebruikt om verdeeldheid te zaaien en aan te zetten tot offline
geweld tegen minderheden in Myanmar. BSR gaf daarnaast verschillende aanbevelingen voor een
mensenrechtenbeheer en -beperkingsplan, maar stelde ook vast dat sommige van deze aanbevelingen voortbouwen
op activiteiten die Facebook al implementeert.
In een officiële verklaring gaf Facebook toe dat het in het verleden onvoldoende heeft opgetreden tegen gewelddadige
en schadelijke content. De onderneming heeft daarom extra geïnvesteerd in mensen, technologie en partnerschappen
om het misbruik van haar platform in Myanmar aan te pakken. BSR erkent tevens dat Facebook nu de juiste corrigerende
maatregelen neemt. Het oordeel van ISS ESG is in mei 2020 herzien naar GROEN.

UITGELICHT: Glencore
Opgeheven schending: belastingontduiking
In november 2017 rapporteerde de International Consortium of Investigative Journalists dat Glencore belasting heeft
ontweken in Zwitserland en Groot Brittannië via belastingparadijs Bermuda. Voor herziening van de status ORANJE
moest de onderneming aantonen dat het in Zwitserland en Groot Brittannië een strategie heeft geïmplementeerd die
ertoe leidt dat de onderneming een eerlijk deel aan belastingen afdraagt. Glencore heeft sindsdien een belastingbeleid
opgesteld dat relevant is voor de gehele groep. Op 1 oktober 2019 is dit beleid officieel in werking getreden. De
onderneming streeft naar een optimale fiscale positie op de lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met
duurzaamheid. Glencore is een voorstander van transparantie over eerlijk afdracht van belastingen in grondstofwinning.
Als ondertekenaar van het Extractive Industries Transparency Initiative publiceert Glencore jaarlijks gedetailleerde
fiscale cijfers per land en per project. Gezien de tijd die is verstreken sinds de beschuldigingen en de maatregelen die
zijn genomen door Glencore heeft ISS ESG het oordeel herzien van ORANJE naar GROEN.
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TABEL 3.5.1 GEÏNITIEERDE DIALOGEN
ARBEIDSNORMENSCHENDING H1 20201
Onderneming

Gestart

Accenture Plc

Q2 2020

Alphabet, Inc.

Q2 2020

Het doel van dit engagementthema is het opheffen van de
geconstateerde of vermeende arbeidsnormenschending.
Daarnaast vragen we de onderneming beleid, processen en
rapportages te ontwikkelen die verband houden met het
voorkomen van nieuwe arbeidsnormenschendingen.

Chevron Corp.

Q1 2020

Facebook, Inc.

Q1 2020

Freeport-McMoRan, Inc.

Q1 2020

G4S Plc

Q1 2020

Structurele schendingen van Global Compact principes,
OESO richtlijnen of de UN Guiding principles on Business &
Human Rights, in het bijzonder de principes die gaan over
arbeidsnormen, vormen financiële en reputatierisico’s voor
de onderneming en voor belanghebbenden zoals
aandeelhouders. Ondernemingen dienen te voorkomen dat
zij zich schuldig maken aan structurele schendingen van deze
beginselen. Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken,
dan is het wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en
voorkomen dat schendingen in de toekomst opnieuw zullen
optreden.

Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

Q2 2020

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

Q1 2020

Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd.

Q1 2020

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd

Q1 2020

Mitsubishi Electric Corp.

Q2 2020

The Coca-Cola Co.

Q2 2020

Arbeidsnormenschendingen

Structurele schendingen van de beginselen over
arbeidsomstandigheden kunnen betrekking hebben op
kinderarbeid en andere vormen van gedwongen arbeid in de
ketens van toeleveranciers van ondernemingen. Ook
discriminatie van bijvoorbeeld zwangere vrouwen of
personeel van een bepaalde etnische achtergrond komt voor,
zowel binnen bedrijven zelf als binnen de ketens.
De onderneming moet aantonen dat de schending van de
Global Compact principes is opgeheven. Het is wenselijk dat
een externe, onafhankelijke partij vaststelt dat de schending
is opgeheven.
Bpf Schoonmaak is in het eerste halfjaar van 2020 met 12
ondernemingen een dialoog gestart over een (vermeende)
arbeidsnormenschending, zie tabel 3.5.1.

1

Achmea Investment Management, ISS ESG

In de eerste helft van 2020 zijn vier van de lopende dialogen
afgesloten, namelijk met State Oil Co. of Azerbaijan Republic,
Chevron, Renault en Hyundai Motor Co.
De beoordeling van State Oil Co. of Azerbaijan Republic is
herzien van ORANJE naar GROEN. State Oil Co. Of Azerbaijan
Republic (SOCAR) was naar verluidt betrokken bij vier
afzonderlijke ongevallen met 44 dodelijke slachtoffers tussen
begin december 2015 en eind december 2016 bij de offshore
operaties op de Kaspische zee in Azerbeidzjan. Vanwege deze
gebeurtenissen werd de naleving van de gezondheids- en
veiligheidsnormen in twijfel getrokken. In openbare
publicaties meldde het bedrijf dat het een actieplan heeft
aangenomen naar aanleiding van de ongevallen in 2016, dat
de invoering van internationale normen voor gezondheidsen veiligheidsbeheer, het upgraden van
productieapparatuur en -faciliteiten, regelmatige audits en
inspecties, en de opleiding van werknemers omvatte. Het
aantal gerapporteerde sterfgevallen tussen 2017 en 2019 is
aanzienlijk verminderd in vergelijking met de voorgaande
jaren.
ISS ESG heeft het oordeel van ORANJE
herzien naar GROEN voor Chevron. Chevron Corp. heeft
namelijk in 2017 de Chevron Bangladesh Employees Union,
die werd gevormd door de medewerkers van Chevron
Bangladesh Block Twelve en Chevron Bangladesh Blocks
Thirteen en Fourteen, erkend. Daarnaast zijn er de afgelopen
jaren geen nieuwe beschuldigignen geuit.
Het oordeel van Renault is op 28 februari 2020 herzien naar
GROEN, aangezien ISS ESG heeft geconcludeerd dat de
onderneming adequate maatregelen heeft genomen om de
arbeidsnormen schending op te lossen. In juli 2019 heeft een
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vakbond bevestigd dat Renault ingrijpende en uitgebreide
wijzigingen heeft aangebracht in haar managementstructuur
in Turkije en dat het een speciale controleovereenkomst met
de onderneming heeft ondertekend om de desbetreffende
processen te verbeteren.
Op 1 april 2020 is het oordeel van Hyundai Motor herzien
van ORANJE naar GROEN. ISS ESG heeft vastgesteld dat de
onderneming maatregelen heeft genomen in Zuid-Korea om
de werksituatie van haar werknemers te regulariseren die
zich bevonden in ‘illigal dispatch’.
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3.6. ESG Nederland
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben de
speciale aandacht van Nederlandse institutionele beleggers
vanwege de directe sociaaleconomische belangen die de
bedrijfsactiviteiten met zich mee brengen. Belangrijke
strategische besluiten van Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen, zoals fusies en overnames, kunnen
significante effecten hebben op lokale werkgelegenheid, de
concurrentiepositie van de onderneming en lange termijn
waardecreatie. Ook remuneratievoorstellen of
(her)benoemingen van bestuurders leiden regelmatig tot
maatschappelijk discussie. Wij hechten er dan ook grote
waarde aan om op structurele wijze de dialoog te voeren met
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Hierbij
toetsten wij de beleidsvoorstellen aan de uitgangspunten en
best-practices van de Nederlandse Corporate Governance
Code (herzien in 2016), en vanaf 1 januari 2019 aan de
Nederlandse Stewardship Code. Bij het voeren van de
dialogen trekken wij zoveel mogelijk op in collectief verband,
verenigd in Eumedion.
De principes uit de Stewardship Code bieden ons als
institutionele beleggers de mogelijkheid verantwoording af
te leggen aan deelnemers en klanten over de wijze waarop
wij als betrokken belegger invulling geven aan onze
aandeelhoudersrechten. De Stewardship Code is in lijn met
de verantwoordelijkheden die voor aandeelhouders gelden
ten aanzien van transparantie rond het
betrokkenheidsbeleid en stembeleid, zoals vastgelegd in de
herziene EU-richtlijn aandeelhoudersrechten (Shareholders’
rights directive). Zij onderstreept ook het belang van
aandeelhoudersbetrokkenheid voor het streven naar lange
termijn waardecreatie van de Nederlandse
beursondernemingen, zoals vastgelegd in de Nederlandse
Corporate Governance Code. Daarnaast verlangt de
Stewardship Code van institutionele beleggers de bereidheid
om, eventueel samen met andere institutionele beleggers,
een constructieve dialoog aan te gaan met de Nederlandse
beursondernemingen en met andere belanghebbenden.

Overzicht dialogen
In de eerste helft van 2020 is Bpf Schoonmaak, voorafgaand
aan de aandeelhoudersvergaderingen, in dialoog gegaan
met 7 Nederlandse beurgenoteerde ondernemingen. Deze
dialogen vonden plaats binnen het Eumedion verband, zie
tabel 3.6.1.
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TABEL 3.6.1 DIALOGEN MET NEDERLANDSE
BEURSGENOTEERDE ONDERNEMINGEN H1 2020
Onderneming

Besproken onderwerpen

Ahold-Delhaize

Lange termijn waardecreatie model, diversiteit,
strategie, duurzaamheid, beloningsbeleid.

DSM

Lange termijn waardecreatie model, competentie- en
diversiteitsmatrix, beloningsbeleid.

Heineken

Lange termijn waardecreatie model, competentie- en
diversiteitsmatrix, strategie en risico’s, duurzaamheid.

ING Groep

Lange termijn waardecreatie model, remuneratie,
risicomanagement.

Philips

Lange termijn waardecreatie model, competentie- en
diversiteitsmatrix, remuneratie, risicomanagement.

Unilever

Strategie, beloningsbeleid, duurzaamheid, corporate
governance.

Wolters Kluwer

Lange termijn waardecreatie model, duurzaamheid,
beloningsbeleid.

Relevante ontwikkelingen
Dit jaar waren er diverse agendapunten op de
aandeelhoudersvergadering geagendeerd die tot discussie
leidden bij investeerders. Zo is er met ondernemingen
gesproken over het beloningsverslag, het nieuwe
beloningsbeleid, diversiteit en klimaatbeleid.
Alle ondernemingen waarmee gesproken is hebben
maatregelen genomen rondom de veiligheid van hun
personeel, klanten en leveranciers, als gevolg van de
COVID-19 crisis. Tijdens de dialogen, veelal digitaal, is er
uitgebreid gesproken over wat COVID-19 voor effect had op
de onderneming en hoe men daarmee omgaat.
Naar aanleiding van de in 2019 inwerking getreden EUShareholders Rights Directive zijn Nederlandse
beursondernemingen verplicht in 2020 hun (herziene)
beloningsbeleid ter stemming voor te leggen aan de
aandeelhouders. Aandeelhouders krijgen vanaf dit jaar ook
de gelegenheid een adviserende stem uit te brengen over
het remuneratieverslag. Er zijn diverse dialogen geweest met
de ondernemingen die hun beloningsbeleid willen herzien
en draagvlak hiervoor willen toetsen.
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Dialogen met Nederlandse ondernemingen
ING Groep
Bij ING Groep is in de aanloop naar de AVA met de nieuwe
voorzitter van de remuneratiecommissie gesproken over het
nieuwe beloningsbeleid en het remuneratieverslag over
2019. Er is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop ING het
maatschappelijk draagvlak heeft getoetst voor haar nieuwe
beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. Het nieuwe beleid
is opgesteld na een uitgebreide consultatie onder
aandeelhouders. Ook is er stilgestaan bij het
verbeterprogramma, naar aanleiding van de witwasfraude.
Het aangekondigde vertrek van de CEO in de zomer van 2020
naar de Zwitserse bank UBS is ook besproken. Het
opvolgingsproces is in gang gezet. Inmiddels is bekend dat de
huidige CRO, belast met het eerder genoemde
verbeterprogramma, de rol van CEO overneemt.

Wolters Kluwer
Binnen het Eumedion verband en namens een aantal
institutionele beleggers voerde het Pensioenfonds het
gesprek met Wolters Kluwer in aanloop naar de
aandeelhoudersvergadering. Het belangrijkste
gespreksonderwerp is het beloningsbeleid. Het salaris van
de CEO staat al jaren in de top van de beloningen van
topbestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in
Nederland. Aandeelhouders hebben het remuneratieverslag
over 2019 afgewezen met 47 procent van de stemmen. Ook
is het nieuwe beloningsbeleid afgewezen met 48 procent van
de stemmen. Het oude beleid blijft vooralsnog van kracht, er
was immers een stemvereiste nodig van minimaal 75
procent. Wolters Kluwer heeft toegezegd opnieuw in gesprek
te gaan met haar aandeelhouders om te komen tot een
nieuw beloningsbeleid dat opnieuw zal worden voorgelegd.

Philips
We hebben met Philips gesproken over diverse
onderwerpen, waaronder het lange termijn waardecreatie
model. Met behulp van dit model kan Philips aantonen hoe
het op de lange termijn zowel financiële als maatschappelijke
waarde wil toevoegen. In het kader van het diversiteitsbeleid
is er binnen Philips het doel gesteld om het percentage
vrouwen in senior management posities te verhogen naar
25% in 2020. We hebben de voortgang hiervan besproken
evenals de ervaringen rondom de unconscious bias
awareness training die door het management gevolgd is.
Deze training is ontwikkeld om het risico op bias
(vooringenomenheid) te mitigeren en de inclusieve cultuur
te optimaliseren. Ook is er stilgestaan bij het invoeren van
het nieuwe beloningsbeleid. We hebben gesproken over het
opnemen van een aantal duurzaamheidsdoelstellingen in de
langetermijndoelstellingen. Bij de totstandkoming van het
beloningsbeleid vergelijken ondernemingen zich graag met
soortgelijke ondernemingen. Wij zijn positief over het feit dat
Philips heeft aangegeven dat zij het aantal in de Verenigde
Staten gevestigde ondernemingen in deze vergelijkingsgroep
heeft gemaximeerd. Dit heeft een matigend effect op de
hoogte van beloningen omdat in de Verenigde Staten een
andere beloningscultuur heerst dan in Europa.
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Heineken
Bij Heineken spraken we over het beloningsverslag en het
nieuwe beloningsbeleid. Daarnaast is stilgestaan bij de
ontwerprichtsnoeren van de Europese Commissie inzake het
remuneratieverslag. Ook hebben we gesproken over de
samenstelling van de vergelijkingsgroep bij de
totstandkoming van het nieuwe beloningsbeleid. De
afstemming tussen de korte- en lange termijn doelstellingen
in relatie tot de strategische doelstellingen van de
onderneming is ook aan bod gekomen. De richtlijnen voor
aandeelhouderschap van bestuurders is aan bod gekomen.
We hebben het belang aangekaart van een beloningsbeleid
dat is afgestemd op de identiteit, het doel en de waarden van
de onderneming. Tenslotte werden de goedkeuringsdrempel
van 75 procent voor het beloningsbeleid, de interne
beloningsverhoudingen, en het belang van een brede
maatschappelijke acceptatie van het beloningsbeleid
besproken.

Ahold-Delhaize
Bij Ahold-Delhaize is gesproken over het beloningsbeleid. In
2019 is de duurzame retailcomponent teruggebracht van 20
procent naar 15 procent en tegelijkertijd het gewicht van de
financiële maatstaven verhoogd. Er is gesproken over het
opnemen van meer criteria op het gebied van duurzaamheid
in het beloningsbeleid, bijvoorbeeld doelstellingen op het
gebied van materiële zaken zoals leefbaar loon en/of klimaat.
De onderneming stelt dat medewerkers haar meest
waardevolle activa zijn en dat ze een vitale rol spelen in de
COVID-19 crisis. De suggestie is gedaan om in het kader van
het betalen van een leefbaar loon een streefcijfer vast te
stellen dat kan worden gemeten. Hiermee kan worden
bepaald of medewerkers een leefbaar loon ontvangen.
Tenslotte is er stilgestaan bij de samenstelling van de
peergroup, de groep waarmee de onderneming zich
vergelijkt bij het opstellen van het beloningsbeleid.

Unilever
Bij Unilever is gesproken over de strategie, onder andere op
het gebied van e-commerce activiteiten. Daarnaast is er
gesproken over het aangepaste en meer gematigde
beloningsbeleid. Sinds het aantreden van de nieuwe CEO
begin 2019 is de vaste beloning verlaagd. Ook geeft Unilever
duurzaamheidscriteria een belangrijkere rol in de beloning
van bestuurders. Er is gesproken over de aankondiging om
de Nederlands-Britse structuur los te laten en het
hoofdkantoor van Rotterdam naar Londen te verplaatsen.
Unilever heeft het voornemen om volledig Brits te worden.
De onderneming geeft aan hiermee haar strategische
flexibiliteit te vergroten en de corporate governance te
verbeteren. In de gesprekken zijn de voor- en nadelen van
diverse opties besproken. Het duurzaamheidsprofiel van
Unilever is in onze ogen waardevol en moet zoveel mogelijk
behouden blijven. De plannen moeten nog goedgekeurd
worden door de Britse en Nederlandse aandeelhouders.
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DSM
Bij DSM is onder meer gesproken over de impact van de
COVID-19 crisis op de verschillende bedrijfsonderdelen en
de medewerkers wereldwijd. De opvolging van de CEO door
een co-CEO-structuur is aan bod gekomen evenals het
Erevoorzitterschap waar de CEO voor is benoemd. We
hebben DSM aangemoedigd om de informatievoorziening in
het remuneratierapport te verbeteren. Op het gebied van
duurzaamheid hebben we gesproken over de strategische
focus op klimaat, energie en grondstoffencirculatie. Ook is er
stilgestaan bij het thema loonkloof. DSM heeft in 2019 een
analyse gemaakt van de loonkloof tussen mannen en
vrouwen, welke in het voordeel was van vrouwen. Dit wordt
veroorzaakt doordat een hoger percentage mannen
werkzaam is in lagere functies. Verder is er stilgestaan bij de
Gedragscode waar de leveranciers van DSM onder vallen.
Door middel van assessments en audits controleert DSM of
ze handelen in overeenstemming met de normen en
waarden van DSM. Tenslotte hebben we gesproken over de
brief die DSM eind februari heeft ontvangen van Ocean
Wood Capital Management. Deze belegger meent dat de
verschillende onderdelen van DSM los meer waard zijn dan
de huidige waardering van DSM als geheel. Deze belegger
meent dat de benoeming van de nieuwe co-CEO’s een goed
moment is om de bedrijfsstructuur te evalueren en te
optimaliseren. Zo zou het verkopen van de divisie
“Materials” een opdrijvend effect van de koers hebben van
de voedingsdivisie.
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3.7. Collectieve initiatieven
Bpf Schoonmaak is actief in een aantal nationale en
internationale samenwerkingsverbanden ter bevordering,
ontwikkeling of uitdraging van Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen. Daarnaast is Bpf Schoonmaak
ondertekenaar van een aantal Initiatieven waaronder
‘investor statements’, die belangrijk zijn vanuit de identiteit
van de eigen organisatie of die van onze klanten. Ten slotte
trekt Bpf Schoonmaak op met andere institutionele
beleggers, bijvoorbeeld daar waar collectieve dialoog met
ondernemingen of internationale beleidsmakers effectiever
is dan op individuele basis.

Collectieve initiatieven en investor statements
In tabel 3.7.1 wordt een overzicht gegeven van alle
initiatieven waar Bpf Schoonmaak steun aan heeft verleend.
In de eerste helft van 2020 was Bpf Schoonmaak actief in 39
collectieve engagements en samenwerkingsverbanden,
waarvan 8 initiatieven in de 1ste helft van 2020 werden
gestart. Hieronder introduceren we initiatieven die het
afgelopen half jaar zijn ondertekend, en noemen we waar
relevant ontwikkelingen rond eerder gesteunde initiatieven.
We steunden verschillende initiatieven gericht op de
verantwoorde aanpak van de COVID-19 crisis en het herstel.
Deze worden hieronder eerst genoemd.

Oproep aan de Farmaceutische sector in relatie tot de
COVID-19
Onder aanvoering van vermogensbeheerder Achmea
Investment Management is een Investor Statement
opgesteld dat de farmaceutische industrie oproept tot
internationale samenwerking bij de bestrijding van het
coronavirus. In totaal hebben 65 institutionele investeerders
van Japan tot de Verenigde Staten en met samen meer dan
€ 5 biljoen beheerd vermogen dit Investor Statement
ondertekend. Aan het initiatief werd wereldwijd aandacht
besteed, van de New York Times, Financial Times en die Zeit
tot, dichter bij huis, de NOS en de NRC. In mei hebben 24
beursgenoteerde farmaceuten het Investor Statement
ontvangen en op dit moment voert de coalitie van
investeerders gesprekken met deze bedrijven. Via ons
engagement thema “Goede & Beschikbare medicijnen” zal
Bpf Schoonmaak ook op langere termijn aandacht blijven
besteden aan dit onderwerp. In de rapportage over dit thema
vindt u verdere achtergrondinformatie over dit Investor
Statement en de vervolgstappen.

Verantwoordelijkheid ondernemingen tijdens en na de
COVID-19 crisis
Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak heeft het
Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) in
samenwerking met diverse internationale institutionele
beleggers, waaronder Bpf Schoonmaak, een investor
statement opgesteld dat ondernemingen oproept
verantwoordelijk om te gaan met de gevolgen van de
COVID-19 crisis. De ondernemingen worden onder andere
opgeroepen om de veiligheid van medewerkers en klanten
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op één te zetten, prudent financiëel beleid te voeren om
onzekerheid het hoofd te kunnen bieden, tijdelijk personeel
niet direct te ontslaan en op een verantwoordelijke manier
om te gaan met klanten en toeleveranciers om zo de
economische schade, ook voor werknemers in
productielanden, zo beperkt mogelijk te houden.

COVID-19 preventie vleesindustrie
Bpf Schoonmaak heeft een brief van het ICCR onderschreven,
gericht aan de vleesverwerkende industrie in de Verenigde
Staten. Aanleiding was het grote aantal medewerkers in de
ondernemingen dat besmet raakte met het COVID-19 virus.
De ondernemingen waaronder Tyson Foods, Inc., Hormel
Foods Corporation en JBS S.A. werden verzocht om veel
betere preventiemaatregelen te nemen, zoals het faciliteren
van afstand houden, de productiesnelheid te verlagen, een
(tijdelijke) verhoging van het loon in te voeren in plaats van
‘lump sum’ bonussen, en positief geteste werknemers
volledig betaald ziekteverlof te garanderen. Ook werd
gevraagd om te zorgen voor voldoende beschermende
middelen voor de werknemers en verplichte tests voor
aanvang van het werk.

Groen en duurzaam herstel na de COVID-19 crisis
COVID-19 vormt een unieke uitdaging voor het Nederlands
bedrijfsleven en wij vinden het belangrijk dat bij het
herstellen van de economie ingezet wordt op duurzame
ontwikkeling. De Dutch Sustainable Growth Coalition, een
samenwerkingsverband van grote Nederlandse
ondernemingen, nam het initiatief voor een verklaring
waarin steun wordt uitgesproken voor inzet op duurzame
groei. Bpf Schoonmaak heeft deze verklaring ook
ondertekend. De ondertekenaars willen samen met de
Europese en Nederlandse overheid investeren in een
schonere en inclusievere economie, en vragen de
Nederlandse regering om de EU Green Deal te verankeren in
de COVID-19 herstelpakketten. Ook verklaren de
ondertekenaars dat ze de bijdrage aan de bestrijding van
klimaatverandering willen baseren op wetenschappelijk
onderbouwde doelen en roadmaps. Daarbij vragen ze de
Nederlandse overheid om medewerking. Het statement
roept de Nederlandse overheid op om de UN Sustainable
Development Goals (SDGs) en het Klimaat akkoord van Parijs
als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van
investeringsprogramma’s voor het COVID-19 herstelplan.
Daarnaast wordt opgeroepen om duidelijke, meetbare
doelen te stellen om zo bedrijven het vertrouwen te geven
om te investeren in groene, CO2-neutrale projecten.

Verbetering beleid mensenrechten
De Investor Alliance for Human Rights, een initiatief van het
Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) heeft
een brief gestuurd aan een groep internationale
ondernemingen vanwege hun achterblijvende prestaties op
de Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) een
vergelijkend onderzoek naar mensenrechtenbeleid van
ondernemingen. De brief vraagt de ondernemingen om hun
mensenrechtenbeleid en – risico- analyse te versterken en
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daarover publiekelijk te rapporteren. Wij hebben deze brief
mede ondertekend.

Bezwaar tegen uithollen aandeelhoudersrechten
Bpf Schoonmaak heeft een brief, op initiatief van de PRI,
ondertekend waarin beleggers de Amerikaanse
‘beurswaakhond’ SEC met klem verzoeken af te zien van de
voorgestelde regelgeving die het (opnieuw) indienen van
aandeelhouderresoluties zouden bemoeilijken door
verhogingen van stemdrempels en strengere
eigendomsvereisten. Daarnaast zouden stemadviezen van
stemadviseurs die institutionele beleggers adviseren eerst
voorgelegd dienen te worden aan de onderneming waardoor
beïnvloeding kan plaatsvinden en institutionele beleggers
mogelijk niet tijdig hun stemadviezen zouden ontvangen.
Deze regelgeving zou onafhankelijke en tijdige advisering aan
institutionele beleggers belemmeren en daarmee ook onze
rol als betrokken aandeelhouder.

heeft een brief van de Schotse NGO Fidra aan retail- en
restaurantketens gesteund, waarin wordt gevraagd geen
PFAS meer te gebruiken in voedselverpakkingen. De brief is
onder andere gestuurd aan Ahold Delhaize, Tesco en
Walmart en aan restaurantketens zoals McDonald’s en
Starbucks.

Olie - en gas winning in het Arctic Wildlife Refuge
Bpf Schoonmaak heeft een vervolgbrief gesteund van de
Sierra Club en Trillium Asset Management met betrekking tot
olie en gaswinning in het Arctic National Wildlife Refuge.
Zowel banken als olie- en gasbedrijven werden al in 2018
verzocht hun productie in deze regio, of het financieren
hiervan, te beëindigen. Ook toen steunde Bpf Schoonmaak
die oproep. Bank of a America (BoA) is momenteel de laatste
grote bank uit de Verenigde Staten die nog geen einde heeft
gemaakt aan het financieren van olie en gaswinning in het
Noordpoolgebied. Wij hebben daarom ook deze nieuwe
brief aan BoA ondertekend.

Ontwikkelen biodiversiteitsimpact indicatorenuge
Ecosystemen en biodiversiteit staan onder toenemende druk
door activiteiten van ondernemingen. Aan de andere kant
realiseren steeds meer ondernemers en beleggers dat zij
voor hun rendement afhankelijk zijn van die ecosystemen en
dat verlies aan biodiversiteit op termijn verlies aan
inkomsten zal betekenen. Het is voor beleggers daarom van
groot belang te kunnen meten wat voor impact hun
investeringen hebben op biodiversiteit en vice-versa. Helaas
ontbreken de juiste instrumenten nog om die impact te
meten. Daarom steunde Bpf Schoonmaak een initiatief van
Mirova, BNP Paribas, AXA IM en Sycomore Asset
Management, tot ontwikkeling van ‘biodiversity impact
metrics’ die de totale impact van beleggingen op
biodiversiteit in beeld kunnen brengen. De meetmethodes
dienen transparant te zijn en ook toepasbaar op het niveau
van portefeuilles en benchmarks.

Aanpak vervuiling door PFAS in voedselverpakkingen
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is een groep van meer
dan 4700 chemicaliën die gebruikt worden bij de productie
van plastic en kartonnen voedselverpakkingen. Deze
chemicaliën worden steeds vaker in verband gebracht met
een tal van gezondheids- en milieurisico’s en bouwen zich
bijvoorbeeld op in voedselketens, besmetten wild en
veroorzaken bodem- en watervervuiling. Bpf Schoonmaak

Waterrisico’s in agrarische productieketens
Dit jaar ronden we ook een collaboratieve engagement af
onder aanvoering van de PRI over waterrisico’s in agrarische
productieketens. Bijvoorbeeld ondernemingen met een
sterke afhankelijkheid van katoenteelt kunnen hard
getroffen worden ten gevolge van waterschaarste of
overstromingen. Ook wanneer deze wat verderop in de
waardeketen plaatsvinden. Binnen dit engagement traject is
er in de 1e fase engagement gevoerd met 32 ondernemingen
en in de 2e fase met 17 ondernemingen. De gehele
engagement liep van 2015 tot medio 2020. Namens de
coalitie van investeerders hebben wij een co-lead rol gehad
voor de onderneming Adidas.
In de evaluatie is gebleken dat 11 van de 17 bedrijven
verbeteringen hebben doorgevoerd, met name op het
gebied van transparantie. Op basis van de evaluatie heeft
Adidas de grootste stappen gezet in vergelijking met de
andere ondernemingen waarmee engagement werd
uitgevoerd. Een resultaat waar we trots op zijn, maar we zien
tevens dat er op dit onderwerp nog veel stappen gezet
kunnen worden. De aanbevelingen die gedaan zijn in de
evaluatie, waaronder het versterken van een escalatiestrategie bij bedrijven die geen verbeteringen laten zien,
zullen wij gebruiken om onze engagement te versterken.

TABEL 3.7.1 OVERZICHT COLLECTIEVE ACTIVITEITEN BPF SCHOONMAAK
Initiatief

Rol

Investor Statement “Pharmaceutical Sector &
Covid-19”
Business Green Recovery Statement COVID-19

Samenwerking

Sinds

Initiator

Coalitie met 65
investeerders

H1 2020

Investor statement

Dutch Sustainable Growth
Coalition (DSGC)

H1 2020

Trillium Asset
Management

H1 2020

Follow-up on oil and gas development and the
Investor statement
Arctic National Wildlife Refuge
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Interfaith Center on
Corporate Responsibility
(ICCR)

H1 2020

Preventing PFAS pollution by removing forever
Investor statement
chemicals from food packaging

Fidra

H1 2020

The Need for Biodiversity Impact Metrics

Investor statement

Mirova

H1 2020

Investors Call on Companies to do Their Part
to Support Workers and Markets During the
Coronavirus Crisis

Investor statement

Interfaith Center on
Corporate Responsibility
(ICCR)

H1 2020

SECs proposed changes to shareholder
proposals and proxy advisory firms

Investor statement

PRI

H1 2020

Investor Statement Calling on Companies to
Improve Performance on the Corporate
Human Rights Benchmark

Investor statement

Interfaith Center on
Corporate Responsibility
(ICCR)

H1 2020

Investor Expectations Statement on Climate
Change for Airlines and Aerospace Companies

Supporting Investor

PRI

H2 2019

Alliance for Human Rights: dialogue with
Alphabet

Supporting Investor

Interfaith Center on
Corporate Responsibility
(ICCR)

H2 2019

Letter to include ghost gear in the Marine
Stewardship Council’s Sustainable Fisheries
Standards

Supporting Investor

Global Ghost Gear
Initiative

H2 2019

Investor support for the collaborative efforts
to work towards improved transparency into
the supply chains and due diligence
frameworks in the luxury sector

Supporting Investor

The Platform Living Wage
Financials (Platform)

H2 2019

Pesticide Use Reduction and Safer Chemicals
Management

Supporting Investor

Mercy Investment
Services

H2 2019

Invitation to sign ICCR Investor Letter on
Lobbying and the Access to Nutrition Index

Supporting Investor

Interfaith Center on
Corporate Responsibility
(ICCR)

H2 2019

Investor letter to Amazon on labour rights

Supporting Investor

Investor Alliance for
Human Rights

H1 2019

Letter to mining companies on tailings dam
disclosure

Supporting Investor

Investor Mining and
Tailings Safety Initiative

H1 2019

Letter of reliance to Glencore on coal
commitments

Supporting Investor

IIGCC

H1 2019

The Global Investor Engagement on Meat
Sourcing

Supporting Investor

Farm Animal Investment
Risk & Return (FAIRR)
initiative

H1 2019

Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR)
initiative

Member

Farm Animal Investment
Risk & Return (FAIRR)
initiative

H1 2019

Investor Statement on the Responsible
Sourcing of Cobalt

Supporting Investor

PRI

H1 2019

Tobacco Free Pledge

Supporting Investor

Tobacco Free Portfolios

H2 2018

Statement of investor commitment to support
a just transition on climate change

Supporting Investor

PRI, Grantham Research
Institute and ITUC

H2 2018

Working Group on Sustainable Palm Oil
Expectation Statement

Supporting Investor

PRI

H2 2018

Recommendations for the Meat Sector During
COVID-19
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Investor letter to energy companies regarding
Supporting Investor
water disclosure

Interfaith Center on
Corporate Responsibility
(ICCR)

H2 2018

Investor expectations statement on
deforestation in soybean supply chains

Supporting Investor

PRI

H2 2018

Investor Statement on Corporate
Accountability for Digital Rights

Supporting Investor

Investor Alliance for
Human Rights

H2 2018

Platform Living Wage for Financials

Member

10 Nederlandse Financiële
instellingen

H2 2018

Climate change transition for oil and gas

Supporting Investor

PRI

H1 2018

Access to Nutrition

Supporting Investor

Access to nutrition

H1 2018

CDP Non-disclosure Campaign

Supporting Investor

CDP

H1 2018

Investor Alliance for Human Rights

Supporting Investor

ICCR

H1 2018

Investor Decarbonisation Initiative

Supporting Investor

ShareAction

H1 2018

Know the Chain Investor Statement

Investor Statement

Know the Chain, ICCR

H1 2018

PRI water risks in agricultural supply chains

Supporting Investor

PRI

H1 2018

Workforce Disclosure Initiative

Investor Statement

ShareAction

H1 2018

Climate Action 100+

Supporting Investor

IGCC, UN PRI, AIGCC, Ceres

H2 2017

Fairr antibiotics farm animals

Investor Statement

Fairr

H2 2017

Cattle linked deforestation

Supporting Investor

UN PRI, Ceres

H2 2017

Investor Expectations on Corporate Climate
Lobbying

Supporting Investor

UNPRI

H1 2018

FAIRR Initiatief

Supporting Investor

UNPRI

H1 2017

DNB SDG Werkgroep

Lid Werkgroep

Nederlandse
Institutionele Beleggers

H1 2017

Platform Carbon Accounting Financials

Voorzitter Werkgroep
Credits

PCAF

H1 2017

Carbon Disclosure Project

Ondertekenaar

CDP

2009

UN PRI

Ondertekenaar

UNPRI

2007
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4. Stembeleid & Corporate Governance
Corporate governance, of goed ondernemingsbestuur, heeft betrekking op de verhoudingen tussen de verschillende actoren
van een onderneming zoals de Raad van Bestuur (RvB), de Raad van Commissarissen (RvC), aandeelhouders en andere
belanghebbenden. Rekenschap, transparantie en toezicht spelen hierbij een centrale rol. Bpf Schoonmaak belegt onder
andere in beursgenoteerde ondernemingen en is daardoor ook aandeelhouder. Door actief gebruik te maken van
aandeelhoudersrechten kan Bpf Schoonmaak invloed uitoefenen op de onderneming. Het gaat hierbij om het benoemen
van bestuurders, het goedkeuren van jaarstukken en in sommige gevallen kan het zich uitspreken over het beloningsbeleid.
Bpf Schoonmaak doet dit onder andere door deel te nemen aan de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering
(stemmen). Door gebruik te maken van het stemrecht kan BPF Schoonmaak invloed uitoefenen op ondernemingen en invloed
aanwenden om een betere corporate governance te stimuleren bij de ondernemingen. Een goede corporate governance
draagt bij aan de lange termijn waardecreatie.

4.1. Bpf Schoonmaak als actief
aandeelhouder

4.2. Stemgedrag BPF Schoonmaak

De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor
dat institutionele beleggers zoals pensioenfondsen een
beleid moeten hebben ten aanzien van het stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde
ondernemingen waarin zij beleggen. Daarbij wordt van de
institutionele belegger gevraagd om minstens eenmaal per
jaar aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan het
stembeleid. Daarnaast stelt de Corporate Governance Code
dat de institutionele belegger minimaal eenmaal per
kwartaal moet aangeven hoe hij stemde op de
aandeelhoudersvergaderingen. In bijlage 5.2. vindt u de
volledige tekst van de relevante bepalingen voor
institutionele beleggers van de Nederlandse Corporate
Governance code.

De eerste helft van het jaar is altijd een drukke stemperiode,
omdat de meeste aandeelhoudersvergaderingen dan
plaatsvinden. Gezien de moeilijke omstandigheden over de
hele wereld was het extra belangrijk dat we onze stem als
aandeelhouder lieten horen. Klimaatverandering was
opnieuw een centraal thema dit stemseizoen. De steun voor
klimaat gerelateerde resoluties blijft stijgen. Daarnaast heeft
de aandacht voor klimaatverandering in toenemende mate
invloed op de mate van steun voor bestuurdersverkiezingen.
Ook is er wereldwijd een stijgende trend waarneembaar van
ingediende aandeelhoudersresoluties die de mate van
diversiteit in het bestuur adresseren. Doordat vrijwel alle
aandeelhoudersvoorstellen ingediend zijn ver voordat
COVID -19 haar intrede deed, was er weinig invloed van de
pandemie op de inhoud van resoluties. Volgend jaar
verwachten we meer voorstellen over onderwerpen die
gerelateerd zijn aan COVID-19, zoals gezondheid en
veiligheid van medewerkers, mensenrechten, verantwoord
ketenbeheer en human capital management.

Bpf Schoonmaak voldoet aan de bepalingen van de
Corporate Governance Code. Op de website van het
Pensioenfonds zijn de volgende documenten te vinden:
1. Stembeleid;
2. Stemverslag van de voorgaande kwartalen en het
afgelopen jaar;

Achtergrond

Stemactiviteiten van Bpf Schoonmaak
Wij stemden in het afgelopen halfjaar op 1246
vergaderingen op totaal 17952 agendapunten. Zie tabel
4.2.1. voor de regionale verdeling van vergaderingen over H1
2020.

3. Rapportagetool waarbij gerapporteerd wordt hoe
historisch gestemd is per aandeelhoudersvergadering.
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TABEL 4.2.1 REGIONALE VERDELING H1 2020
Aantal

%

US

482

39%

Euro

353

28%

Overig

411

33%

Totaal

1246

TABEL 4.2.3 STEMACTIVITEITEN PER HOOFDTHEMA1

Op de website van Bpf Schoonmaak kunt u via het Vote
Disclosure Systeem vinden hoe we gestemd hebben per
aandeelhoudersvergadering.
Achmea IM voert ons stembeleid uit en past voor elke
steminstructie het eigenop maat gemaakte stembeleid toe.
Achmea IM maakt bij het uitoefenen van stemrechten
gebruik van het stemplatform en analyses van Institutional
Shareholder Services (ISS). Het stembeleid wordt
doorlopend geactualiseerd op basis van wereldwijde trends
op het gebied van corporate governance, ons stemgedrag bij
controversiële agendapunten en overige actualiteiten.
Voordat de definitieve stem wordt uitgebracht analyseren
we een selectie van de voorstellen op individuele basis. Het
uiteindelijke besluit wordt genomen op basis van de
specifieke feiten en omstandigheden van het agendapunt.
Het betekent ook dat niet altijd met het management van de
onderneming wordt meegestemd. Zo stemden wij in het
eerste halfjaar van 2020 op 17 procent van alle
agendapunten tegen het management. Het grootste aantal
tegenstemmen betrof tegenstemmen tegen
managementvoorstellen. Het ging hier onder andere om de
benoeming van bestuurders van ondernemingen die niet
onafhankelijk zijn waar dit wel geëist of gewenst is. Ook
betreft het vaak beloningsstructuren die als
excessief, onvoldoende toegelicht en niet transparant
genoeg beoordeeld worden, of waar een link met de
prestaties van de onderneming ontbreekt. Ook de stemmen
voor een aandeelhoudersresolutie houden impliciet een
stem tegen het management in en zijn door ons
meegenomen in onderstaand percentage van
tegenstemmen.

Voor

Tegen

Benoeming bestuurder

86%

14%

Beloning

48%

52%

Uitgifte aandelen

89%

11%

Routine zaken

97%

3%

Fusie en overnames

92%

8%

100%

0%

Overig
1

Bron: Achmea Investment Management, ISS

4.3. Agenderingsrecht aandeelhouders
Op aandeelhoudersvergaderingen kunnen aandeelhouders
een voorstel agenderen, mits wordt voldaan aan de
voorwaarden van het lokaal geldende agenderingsrecht.
Deze aandeelhoudersresoluties kunnen betrekking hebben
op de thema’s milieu, gezondheid, mensenrechten en goed
bestuur. In het afgelopen halfjaar hebben wij 561
aandeelhoudersresoluties beoordeeld en onze stem
uitgebracht. De resoluties hadden de volgende thema’s.

TABEL 4.3.1 AANDEELHOUDERSRESOLUTIES NAAR
THEMA1
Thema
Overig (o.m. Politieke Donaties)

94

Beloning

42

Benoeming Bestuurder

203

Milieu en Gezondheid

87

Routinepunten

87

Goed Bestuur

40

Mensenrechten

17

Sociaal
Totaal
1

Aantal

0
561

Bron: Achmea Investment Management, ISS

TABEL 4.2.2 : OVERZICHT TEGENSTEMMEN H1 20201

1

Totaal resoluties

Voor

Tegen

17952

83%

17%

Bron: Achmea Investment Management, ISS

De management resoluties kunnen worden onderverdeeld
in een zestal hoofdthema’s: benoeming bestuurders,
beloningsbeleid, uitgifte aandelen, routinezaken, fusies &
overnames en overig. In de eerste helft van 2020 zijn de
meeste stemmen uitgebracht voor uitgifte aandelen,
routinezaken en fusies en overnames.
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Wij toetsen de afzonderlijke aandeelhoudersvoorstellen op
inhoud, wenselijkheid, werkbaarheid en effect. Dat betekent
dat wij niet in alle gevallen voor een resolutie zullen
stemmen, ook al past deze binnen onze speerpuntthema’s.
Onderstaand het overzicht van onze steminstructie per
thema voor deze resoluties.
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Apple
TABEL 4.3.2 STEMINSTRUCTIE PER THEMA
Voor

Tegen

Beloning

40%

60%

Goed Bestuur

67%

33%

Benoemingen

57%

43%

Milieu en Gezondheid

64%

36%

Overig

46%

54%

Routinezaken

68%

32%

Mensenrechten

65%

35%

Sociaal

100%

0%

Mensenrechten
Amazon.com
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
Amerikaanse e-commerce onderneming Amazon.com, op
27 mei 2020, werd het management gevraagd om een
verslag te publiceren over de beoordeling van de
mensenrechten in de toeleveranciersketen van de
onderneming. Aandeelhouders verzoeken om de werkelijke
en potentiele gevolgen van producten met een hoog risico,
die door de onderneming of zijn dochterondernemingen
worden verkocht, te onderzoeken. Producten met een hoog
risico kunnen worden geselecteerd door te identificeren en
prioriteren welke producten mensenrechtenrisico’s met zich
meebrengen en welke ernstige gevolgen kunnen hebben.
Aandeelhouders stellen dat ondernemingen die zich schuldig
maken aan mensenrechtenschendingen, materiele risico’s
lopen, zoals reputatieschade, projectverstoringen, en
rechtszaken.
Het management heeft toegezegd daartoe specifieke
risicobeoordelingen uit te voeren van specifieke producten,
regio’s en risicogebieden. Amazon geeft aan dat hun Global
Human Rights Principles zijn gebaseerd op internationale
mensenrechtenstandaarden zoals de ‘UN Guiding Principles
on Business and Human Rights’. De onderneming werkt niet
met leveranciers die zich bezighouden met dwangarbeid of
mensenhandel en verwacht van haar leveranciers dat deze
zich aan dezelfde standaarden houden. Mensenrechten
worden wel benoemd in de gedragscode voor leveranciers,
echter over de daadwerkelijke risicobeoordelingen wordt
inhoudelijk niet gepubliceerd. Bpf Schoonmaak heeft
zodoende VOOR de resolutie gestemd. Van de
aandeelhouders stemde 30 procent voor de resolutie.
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Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het
Amerikaanse technologieconcern Apple, op 26 februari
2020, werd het management gevraagd om jaarlijks verslag
uit te brengen over het beleid van de onderneming inzake de
vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie.
Aandeelhouders geven aan dat Apple risico’s loopt op het
gebied van mensenrechten omdat de onderneming zaken
doet in landen waar de overheid geen vrije meningsuiting of
vrije toegang tot informatie toestaat. Zo heeft de
onderneming na een verzoek van de Chinese overheid
bepaalde applicaties, zoals de New York Times, uit de App
Store verwijderd zonder uitleg waarom ze verwijderd
werden. De onderneming heeft in 2018, 634 apps
verwijderd, waarvan 517 in China. Ook wordt de vraag
gesteld of de onderneming publiekelijk toezegt de vrijheid
van meningsuiting te respecteren. Tenslotte wordt gevraagd
welke acties de onderneming heeft ondernomen naar
aanleiding van informatieverzoeken van de overheid en
derden in relatie tot het beperken van de vrijheid van
meningsuiting.
De Raad van Bestuur geeft aan dat Apple het belang ziet van
de vrijheid van meningsuiting, maar dat Apple zich als
onderneming aan lokale wetten moet houden, ook wanneer
die de beschikbaarheid van bepaalde apps kunnen beperken.
De onderneming zou ervoor kunnen kiezen om bepaalde
markten te verlaten. Dit zou dan tot gevolg hebben dat de
klanten in die markten minder keuzemogelijkheden hebben.
Er wordt actief toezicht gehouden op operationele en
reputatierisico’s die verband houden met mensenrechten en
de naleving van wetten, voorschriften en bevelen van de
overheid. De onderneming acht de huidige publiek
beschikbare informatie voldoende. Bpf Schoonmaak ziet dit
anders en heeft zodoende VOOR de resolutie gestemd. Van
de aandeelhouders stemde 41 procent voor de resolutie.

Arbeidsnormen
Delta Air Lines, Inc.
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
Amerikaanse vliegtuigmaatschappij Delta Air Lines, Inc., op
18 juni 2020, werd het management gevraagd haar
procedures ter voorkoming van seksuele intimidatie te
versterken. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de
stewardessen in de luchtvaartindustrie seksueel
geïntimideerd wordt tijdens werk. Aandeelhouders
verzoeken om de verantwoordelijkheid van het bestuur voor
dit onderwerp te vergroten. Dit kan door het beloningsbeleid
voor het management hiermee in lijn te brengen en indien
nodig het beleid te herzien. Ook wordt gevraagd om te
rapporteren over reeds ondernomen acties. Schadeclaims
tegen beroemdheden en de spraakmakende #metoo
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beweging op sociale media platforms hebben de potentiele
impact van seksuele intimidatie op de werkvloer
aangetoond. Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen waarin
seksuele intimidatie veel voorkomt een hoger
personeelsverloop hebben en het personeel minder
productief is als gevolg van ziekte, lagere motivatie, grotere
conflicten, het vermijden van interactie en pesterijen.
Het management geeft aan dat de huidige procedures
voldoende zijn om seksuele intimidatie op de werkplek te
voorkomen. Er worden trainingen over het beleid gegeven
aan alle werknemers en managers. Het management stelt
dat de auditcommissie toezicht houdt op alle procedures en
processen die verband houden met de ethische en zakelijke
gedragscode van de onderneming. In haar beloningsbeleid
heeft Delta Air Lines beleid verankerd dat de verworven
beloning van bestuurders teruggevorderd kan worden bij
wangedrag. Bpf Schoonmaak acht het van belang dat
seksuele intimidatie zoveel mogelijk voorkomen moet
worden. De huidige procedures worden als onvoldoende
beoordeeld. Daarom is er VOOR de resolutie gestemd. Van
de aandeelhouders stemde 32 procent voor de resolutie.

Gezondheid
Johnson & Johnson
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson, op 3 april 2020,
vroegen aandeelhouders de onderneming een verslag te
publiceren over bestuursmaatregelen die de onderneming
heeft ondernomen in verband met de verkoop van
opioïdemedicijnen. De maatregelen moeten de financiële en
reputatierisico’s controleren en beheersen. Ook wordt
gevraagd welke effecten de centralisatie van bedrijfsfuncties
hebben op het toezicht, welke prikkels in de
beloningsregelingen voor het management zijn opgenomen
om ethisch gedrag te bevorderen en hoe het bestuur input
van relevante belanghebbenden meeneemt in haar beleid.
Volgens de aandeelhouders veroorzaakt misbruik van
opioïden een gezondheidscrisis. Volgens het ‘Center for
Disease Control and Prevention’ (CDC) zijn er in de Verenigde
Staten sinds 2017 meer dan 130 sterfgevallen per dag als
gevolg van een overdosis. De cumulatieve economische tol
die de opioïde-epidemie heeft veroorzaakt, bedraagt meer
dan 1 biljoen dollar. De verkoop van opioïdemedicijnen
brengt ook juridische risico’s met zich mee. Zo heeft de
onderneming onlangs voor $4 miljard meerdere rechtszaken
geschikt.

bestuursmaatregelen die zijn doorgevoerd te hebben
gepubliceerd. Door middel van een speciale website met
persberichten betrekt de onderneming relevante
belanghebbenden bij hun beleid en genomen maatregelen.
Het bestuur geeft aan dat de beloningsregelingen erop
gericht zijn risicobeheer te vergemakkelijken. Bpf
Schoonmaak ondersteunt de gevraagde transparantie
rondom de bestuursmaatregelen en heeft VOOR de resolutie
gestemd. Van de aandeelhouders stemde 61 procent voor de
resolutie.

Klimaat
Total SA
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
Frans olie- en gasonderneming Total SA, op 29 mei 2020 ,
diende een consortium van aandeelhouders een voorstel in
waarin het management werd gevraagd om artikel 19 van de
statuten te wijziging. Het doel is om informatie te verkrijgen
inzake de strategie van de onderneming om de
bedrijfsactiviteiten in lijn te brengen met het Klimaatakkoord
van Parijs. In het jaarverslag dient informatie opgenomen te
worden waaronder een actieplan met specifieke
tussenliggende fasen. Zo wordt er gevraagd om de
doelstellingen voor de vermindering van
broeikasgasemissies.
Het management benadrukt dat het zich bewust is van haar
verantwoordelijkheid op milieugebied. Na een vruchtbare
dialoog met een groep beleggers heeft het management een
eigen klimaatbeleid opgesteld dat de ambitie heeft om tegen
2050 CO2-neutraal te zijn. Enerzijds stelt Total SA dat het niet
verantwoordelijk is voor de emissies die klanten
veroorzaken. Anderzijds is de onderneming zich bewust van
haar rol als producent en distributeur van energieproducten
en wil het de ontwikkeling van de vraag positief beïnvloeden.
Een statutenwijziging veroorzaakt een bindend mandaat
voor de Raad van Bestuur. Deze is van mening dat deze
verplichting niet in lijn is met de regels van
bevoegdheidsverdeling in een naamloze vennootschap. Bpf
Schoonmaak is van mening dat een ambitie uitspreken niet
voldoende is en dat een statutenwijziging een goed middel
is om het management aan te zetten tot het maken van een
concreet actieplan. Zodoende heeft Bpf Schoonmaak VOOR
de resolutie gestemd. Van de aandeelhouders stemde 17
procent voor de resolutie.

De onderneming geeft aan dat de risico’s in verband met
opioïden niet materieel zijn en dat ze haar
opioïdenactiviteiten heeft verkocht. Ook meent Johnson &
Johnson al voldoende informatie omtrent de
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Milieu
The Kroger Co.
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
Amerikaanse supermarktketen The Kroger Co., op 25 juni
2020, hebben aandeelhouders een voorstel ingediend
waarin de onderneming gevraagd wordt om de risico’s te
beoordelen die verbonden zijn aan het blijven gebruiken van
niet-recyclebare merkverpakkingen. De onderneming moet
meer inspanningen leveren om zijn verpakkingen duurzaam
en recyclebaar te maken. Ook wordt er naar doelstellingen
en een tijdpad gevraagd om niet-recyclebaar plastic
geleidelijk uit te bannen. Volgens een schatting van het
Amerikaanse ‘Environmental Protection Agency’ (EPA) wordt
slechts 13 procent van de door de onderneming gebruikte
plastic verpakkingen gerecycled. Er zijn zorgen dat de
onderneming achter blijft bij haar concurrenten, die
aangeven dat hun verpakkingen in 2025 recyclebaar zijn.
Bovendien wordt het milieu vervuild door het storten van
het niet-recyclebare plastic op het land en in de zee.
Onderzoek toont aan dat plastic giftige stoffen uit water kan
absorberen en dat dit in voedsel voor marine leven terecht
kan komen.
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Kroger geeft aan dat haar huidige en nieuwe doelstellingen
tegemoetkomen aan de zorgen van de aandeelhouders. Zo
heeft de onderneming in 2016 al doelen gesteld voor 2020,
zoals het verbeteren van de recyclebaarheid van plastic
verpakkingen. Doel is om 20 procent gerecycled materiaal te
verwerken in verpakkingen van Kroger-producten. De
onderneming heeft zich aangesloten bij een initiatief van de
Kamer van Koophandel dat probeert de nationale
recyclingpercentages te verhogen. Tot slot committeert het
bestuur zich aan het geleidelijk, tot 2025, afschaffen van het
gebruik van plastic boodschappentassen voor eenmalig
gebruik. Bpf Schoonmaak ondersteunt voorstellen om
milieu- en voedselverontreiniging tegen te gaan. Bpf
Schoonmaak vindt de doelstellingen van Kroger
onvoldoende en heeft VOOR de resolutie gestemd. Van de
aandeelhouders stemde 38 procent voor de resolutie.
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4.4. Corporate Governance ontwikkelingen
Nederland
Impact coronavirus op het AVA-seizoen 2020
“Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons, én de rest
van de wereld”, zo begint premier Rutte zijn rechtstreekse
toespraak op televisie aan alle Nederlanders op maandag
16 maart 2020. Rutte wees in zijn toespraak onder andere
op de economische gevolgen en de zorgen die mensen zich
maken over hun baan en ondernemers over het
voortbestaan van hun onderneming. Gezien het snelle
tempo van de veranderingen en bijbehorende restricties
heeft COVID-19 ook geleid tot een aanzienlijke verstoring van
de dividenduitkeringen, de verslagleggingsperiode van
ondernemingen en de planning en implementatie van het
AVA seizoen.

Ingetrokken en verlaagde dividenduitkeringen
Zo hebben diverse ondernemingen het voorstel om dividend
uit te keren ingetrokken of het voorgenomen dividendbedrag
flink verlaagd vanwege de hevige (verwachte) winst- en
omzetdalingen door de coronacrisis. Een aantal Nederlandse
banken heeft de aanbeveling van de Europese Centrale Bank
opgevolgd om tot en met het derde kwartaal 2020 geen
dividend uit te keren aan aandeelhouders. Ook de
accountants hebben voor een aantal ondernemingen een
controleverklaring afgegeven waarbij ze een slag om de arm
houden wat betreft de financiële prestaties en de
gezondheid van ondernemingen als gevolg van de
coronacrisis. Accountants nemen een paragraaf in de
controleverklaring van de 2019 jaarrekening op over de
impact van het coronavirus.

Uitgestelde en virtuele AVA’s
Volgens het Nederlands vennootschapsrecht zijn
beursondernemingen verplicht om binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar een algemene vergadering van
aandeelhouders (AVA) te organiseren. Het AVA-seizoen in
Nederland is anders verlopen dan afgelopen jaren, vanwege
de uitbraak van het coronavirus. De AVA’s die vroeg in het
seizoen gepland waren (maart en april), werden
geconfronteerd met door de Nederlandse regering
opgelegde beperkingen. Meerdere ondernemingen hebben
daardoor de algemene vergaderingen uitgesteld naar juni.
Ondernemingen hebben ook aandeelhouders opgeroepen
niet naar de fysieke aandeelhoudersvergadering te komen.
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Ondernemingen maakten zich zorgen over de
rechtsgeldigheid van de AVA-besluiten, als er maar een
beperkt aantal aandeelhouders de algemene vergadering
bijwoont. Het Nederlands parlement heeft daarom op
16 maart 2020 een noodwet aangenomen. Ondernemingen
hebben daardoor tot 31 oktober 2020 de tijd om een AVA te
organiseren.
Van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen
hield 34 procent een virtuele AVA, waaronder de volgende
ondernemingen: Adyen, Aegon, AkzoNobel, ASM
International, ASR Nederland, DSM, Heineken, Randstad en
Unilever. Tijdens deze AVA’s namen de CEO, de CFO, de
voorzitter en de secretaris van de onderneming vanuit het
hoofdkantoor van de onderneming deel aan de vergadering.
Met name de buitenlandse bestuurders namen deel vanuit
andere locaties. Soms was ook de externe accountant
aanwezig op het hoofdkantoor. In andere gevallen gaf deze
een presentatie over de uitgevoerde audit vanuit een andere
locatie. Niet alle ondernemingen boden aandeelhouders de
mogelijkheid vervolgvragen te stellen. Hierdoor konden
aandeelhouders niet in alle gevallen optimaal geïnformeerd
een stem uitbrengen.
Alle andere Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen
hielden een fysieke AVA met toegangsbeperkingen voor
aandeelhouders. Fysieke AVA's waren immers nog steeds
toegestaan, mits er niet meer dan 100 personen aanwezig
waren. Ook moest er een afstand van ten minste 1,5 meter
tussen de aanwezigen aangehouden worden. In de oproep
werden aandeelhouders echter sterk ontmoedigd om de AVA
fysiek bij te wonen. Er werd aangegeven dat er geen
gelegenheid was voor sociale interactie en dat de
onderneming ernaar streeft de fysieke aanwezigheid tot een
minimum te beperken. Dit met als doel de gezondheid van
alle betrokkenen te beschermen.
Bijna alle aandeelhouders hebben deze aanbeveling
opgevolgd. De aanwezigheid van aandeelhouders op de
fysieke AVA's was beperkt tot maximaal 10 personen. Dit
werd gestimuleerd door de mogelijkheid de vergadering via
een live-audio- of videocast te volgen. Ook was het mogelijk
om vooraf via e-mail vragen te stellen. Sommige
ondernemingen boden ook de mogelijkheid om
vervolgvragen te stellen via e-mail of via een chatfunctie. Bij
fysieke AVA’s werd de fysieke aanwezigheid van bestuurders
bovendien tot een minimum beperkt.
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Aandeelhouders keuren nieuwe beloningsvoorstellen
af
Als gevolg van de implementatie van de herziene EU-richtlijn
inzake aandeelhoudersrechten ('SRD II') moeten alle
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hun
remuneratierapport over 2019 voor een adviserende stem
voorleggen aan de AVA van 2020. Een grote meerderheid
heeft ook het beloningsbeleid voor de bestuurders en
commissarissen vernieuwd. Sinds 1 december 2019 heeft
het nieuwe beloningsbeleid de steun nodig van ten minste
75 procent van de uitgebrachte stemmen in een AVA. Deze
regel geldt niet als de onderneming in de statuten van de
vennootschap een lagere meerderheid heeft
voorgeschreven.

Maatschappelijk draagvlak
Nederlandse beursvennootschappen moeten ook uit te
leggen hoe in het beloningsbeleid rekening wordt gehouden
met het ‘maatschappelijk draagvlak’. Institutionele
beleggers zijn vanaf dit jaar wettelijk verplicht om rekening
te houden met de maatschappelijke gevolgen van elk AVAvoorstel. Zij hebben zich met name gericht op mogelijke
extreme uitkomsten van het beloningsbeleid, dat ter
goedkeuring aan de AVA 2020 is voorgelegd. Beleggers
beoordeelden kritisch welke ondernemingen opgenomen
zijn in de peergroup voor de arbeidsmarkt. Beleggers hebben
met name hun zorgen geuit als een substantieel deel uit deze
vergelijkingsgroep uit de Verenigde Staten komt. De
beloningspraktijken en -cultuur van Amerikaanse
ondernemingen verschillen sterk met Europese
ondernemingen. Het totale vaste inkomen van bestuurders
kan stijgen tot ver boven het mediaanniveau van de
Nederlandse en Europese concurrenten.
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Remuneratierapport
Afgelopen AVA-seizoen was de eerste mogelijkheid voor
aandeelhouders om een adviserende stem uit te brengen
over het remuneratierapport. Bij slechts één onderneming
AMG Advanced Metallurgical Group is er een negatief advies
uitgebracht over het remuneratierapport over 2019. Veel
aandeelhouders zien 2020 als een tussenjaar en zijn daarom
nog enigszins coulant. Vanaf 2021 wordt er een hogere
transparantie in de remuneratieverslagen verwacht.

Beloningsbeleid
De nieuwe steunvereiste van 75 procent voor het vaststellen
van een nieuw beloningsbeleid heeft een grote impact
gehad. Vijf voorstellen voor een nieuw of aangepast
beloningsbeleid voor bestuurders zijn niet aangenomen
door de AVA. Dit betreft de volgende ondernemingen: AMG,
BESI, Euronext en Wolters Kluwer. Ook zijn vijf nieuwe
beloningsvoorstellen voor of bij aanvang van de AVA
ingetrokken. Deze ondernemingen bezinnen zich op een
nieuw voorstel. Tot de volgende AVA blijft het oude
beloningsbeleid van kracht.
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5. Bijlagen
5.1. Uitgangspunten van het Global
Compact van de Verenigde Naties
Het UN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen
hun invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie
omarmen, ondersteunen en uitoefenen. Bedrijven die het
UN Global Compact initiatief onderschrijven, verbinden zich
ertoe de onderstaande doelstellingen en waarden te steunen
bij het uitvoeren van hun activiteiten:

Mensenrechten
1e principe: Bedrijven dienen binnen de eigen invloedssfeer
de internationaal vastgelegde mensenrechten te
ondersteunen en te respecteren; en
2e principe: er voor te zorgen dat zij niet medeplichtig zijn
aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeidsnormen

De principes van het UN Global Compact zijn gebaseerd op
internationale verdragen, onder andere afgeleid van de
Universele verklaring van de rechten van de mens, de
verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
inzake de fundamentele arbeidsrechten, en van de verklaring
van Rio met betrekking tot milieu en ontwikkeling.

5.2. Relevante bepalingen Nederlandse
Corporate Governance Code (2016
versie)
Principe 4.1 De algemene vergadering
Principe De algemene vergadering kan een zodanige invloed
uitoefenen op het beleid van het bestuur en de raad
van commissarissen van de vennootschap, dat zij een
volwaardige rol speelt in het systeem van checks and
balances binnen de vennootschap. Goede corporate
governance veronderstelt een volwaardige deelname van
aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene
vergadering.

3e principe: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging
en de effectieve erkenning van het recht op collectieve
onderhandelingen te handhaven;

Relevante best practice bepalingen

4e principe: alle vormen van verplichte en gedwongen arbeid
te elimineren;

4.1.1 Het toezicht van de raad van commissarissen op het
bestuur omvat mede het toezicht op de verhouding met
aandeelhouders.

5e principe: zich in te spannen voor de effectieve afschaffing
van kinderarbeid; en
6e principe: discriminatie met betrekking tot werk en beroep
te bestrijden.

Milieu
7e principe: Bedrijven dienen het voorzichtigheidsbeginsel
te hanteren met betrekking tot milieukwesties;
8e principe: initiatieven te ondernemen om grotere
verantwoordelijkheid op milieugebied te bevorderen; en
9e principe: de ontwikkeling en verspreiding van
milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Anticorruptie
10e principe: Bedrijven dienen alle vormen van corruptie,
inclusief afpersing en omkoping, tegen te gaan.
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4.1.5 Indien een aandeelhouder een onderwerp op de
agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe
en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.
4.1.6 Een aandeelhouder oefent het agenderingsrecht
slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is getreden met
het bestuur. Wanneer één of meer aandeelhouders het
voornemen hebben de agendering te verzoeken van een
onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van
de vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van één of
meer bestuurders of commissarissen, wordt het bestuur in
de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om
hierop te reageren (de responstijd). De mogelijkheid van het
inroepen van de responstijd geldt ook voor een voornemen
als hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke machtiging
voor het bijeenroepen van een algemene vergadering op
grond van artikel 2:110 BW. De desbetreffende
aandeelhouder respecteert de door het bestuur ingeroepen
responstijd, bedoeld in best practice bepaling 4.1.7.
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Principe 4.3 Uitbrengen van stemmen
Principe Deelname van zoveel mogelijk aandeelhouders aan
de besluitvorming in de algemene vergadering is in het
belang van de checks and balances van de vennootschap. De
vennootschap stelt, voor zover het in haar mogelijkheid ligt,
aandeelhouders in de gelegenheid op afstand te stemmen
en met alle (andere) aandeelhouders te communiceren.

Relevante best practice bepalingen
4.3.1 Een aandeelhouder stemt naar eigen inzicht. Van een
aandeelhouder die gebruik maakt van stemadviezen van
derden wordt verwacht dat hij zich een eigen oordeel vormt
over het stembeleid of de door deze adviseur verstrekte
stemadviezen.
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4.3.5 Institutionele beleggers (pensioenfondsen,
verzekeraars, beleggingsinstellingen,
vermogensbeheerders) plaatsen jaarlijks in ieder geval op
hun website hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van
het stemrecht op aandelen die zij houden in
beursvennootschappen.
4.3.6 Institutionele beleggers plaatsen jaarlijks op hun
website en/of in hun bestuursverslag een verslag van de
uitvoering van hun beleid voor het uitoefenen van het
stemrecht in het desbetreffende boekjaar. Daarnaast
brengen zij ten minste eenmaal per kwartaal op hun website
verslag uit of en hoe zij als aandeelhouders hebben gestemd
op algemene vergaderingen. Dit verslag wordt op de website
van de institutionele belegger geplaatst.
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5.3. Lijst van ondernemingen; Normatieve Dialogen
Onderneming

Dialoog geïnitieerd

Normschending

1

Accenture Plc

15-1-2020

Arbeidsrechten

2

Allergan Plc

15-1-2020

Mensenrechten

3

Alphabet Inc.

15-4-2020

Mensenrechten

Alphabet Inc.

15-4-2020

Arbeidsrechten

4

ALROSA PJSC

14-3-2019

Arbeidsrechten

5

Amazon.com, Inc.

15-10-2017

Mensenrechten

Amazon.com, Inc.

15-10-2017

Arbeidsrechten

Amazon.com, Inc.

15-1-2019

Arbeidsrechten

6

AmerisourceBergen Corporation

15-1-2020

Mensenrechten

7

AMP Limited

15-10-2018

Mensenrechten

8

Anglo American plc

15-7-2018

Mensenrechten

9

AngloGold Ashanti Ltd.

15-4-2018

Mensenrechten

10

Anheuser-Busch InBev

14-3-2019

Arbeidsrechten

Anheuser-Busch InBev

14-3-2019

Arbeidsrechten

11

Apple Inc.

15-10-2017

Mensenrechten

12

BP Plc

21-3-2019

Mensenrechten

13

British American Tobacco p.l.c.

15-10-2017

Mensenrechten

14

Cardinal Health, Inc.

15-1-2020

Mensenrechten

15

Cargill, Inc.

15-7-2017

Mensenrechten

16

CBS Corporation

15-7-2019

Arbeidsrechten

17

Chevron Corporation

15-4-2020

Mensenrechten

Chevron Corporation

15-4-2020

Arbeidsrechten

18

China Railway Construction Corp. Ltd.

15-1-2017

Mensenrechten

19

Coca-Cola Amatil Limited

15-10-2019

Arbeidsrechten

20

Cosan Ltd.

15-10-2018

Arbeidsrechten

21

Dassault Aviation SA

22

DMCI Holdings Inc

15-4-2018

Mensenrechten

23

Electricity Generating Public Co., Ltd.

15-1-2020

Mensenrechten

24

Empresas Copec SA

15-1-2020

Mensenrechten

25

Enagas SA

15-1-2019

Mensenrechten

26

ENGIE SA

15-1-2017

Mensenrechten

27

Eni S.p.A.

15-3-2019

Arbeidsrechten

28

Facebook, Inc.

28-3-2019

Mensenrechten

Facebook, Inc.

28-3-2019

Mensenrechten

Facebook, Inc.

15-4-2020

Arbeidsrechten

29

First Pacific Co. Ltd.

15-7-2018

Arbeidsrechten

30

Freeport-McMoRan, Inc.

15-1-2020

Mensenrechten
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Onderneming

Dialoog geïnitieerd

Normschending

Freeport-McMoRan, Inc.

15-1-2020

Arbeidsrechten

G4S plc

15-7-2019

Mensenrechten

G4S plc

15-4-2020

Arbeidsnormen

Glencore plc

15-7-2018

Mensenrechten

Glencore plc

15-7-2018

Arbeidsrechten

33

Global Power Synergy PCL

15-3-2020

Mensenrechten

34

Grupo México S.A.B.

22-3-2019

Mensenrechten

35

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

15-4-2020

Mensenrechten

36

Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

15-1-2020

Arbeidsnormen

37

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

15-1-2020

Arbeidsnormen

38

Honda Motor Co., Ltd.

15-10-2017

Arbeidsrechten

39

HUGO BOSS AG

15-1-2017

Arbeidsrechten

40

Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd.

15-1-2020

Arbeidsrechten

41

Hyundai Motor Co.

15-4-2018

Arbeidsrechten

42

Iberdrola SA

15-4-2018

Mensenrechten

43

Iflytek Co., Ltd.

15-10-2019

Mensenrechten

44

Indofood Agri Resources Ltd.

15-7-2019

Arbeidsrechten

45

Industrial and Commercial Bank of China
Ltd.

15-7-2018

Mensenrechten

46

International Flavors & Fragrances Inc.

15-4-2017

Arbeidsrechten

47

IOI Corp. Bhd.

15-10-2017

Mensenrechten

48

Jardine Matheson Holdings Limited

15-4-2017

Mensenrechten

49

JBS SA

15-7-2017

Arbeidsrechten

50

Johnson & Johnson

15-4-2020

Mensenrechten

51

Korea Electric Power Corp.

15-10-2018

Mensenrechten

52

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
Co Ltd

15-1-2020

Arbeidsnormen

53

LafargeHolcim Ltd.

15-7-2017

Mensenrechten

LafargeHolcim Ltd.

15-7-2017

Arbeidsrechten

54

Marathon Petroleum Corporation

15-4-2017

Mensenrechten

55

McKesson Corp.

15-1-2020

Mensenrechten

56

Mitsubishi Corporation

15-10-2018

Mensenrechten

57

Mitsubishi Electric Corp.

15-4-2020

Arbeidsnormen

58

Mitsui & Co.,Ltd

15-4-2020

Mensenrechten

59

Motherson Sumi Systems Ltd.

15-1-2018

Arbeidsrechten

60

Naturgy Energy Group SA

15-1-2018

Mensenrechten

61

NIKE, Inc.

15-7-2018

Mensenrechten

62

Philip Morris International Inc.

15-10-2017

Mensenrechten

63

POSCO

22-2-2019

Arbeidsrechten

POSCO

22-2-2019

Arbeidsrechten

31

32
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Onderneming

Dialoog geïnitieerd

Normschending

POSCO

22-2-2019

Arbeidsrechten

POSCO

12-4-2019

Mensenrechten

Power Construction Corporation of China,
Ltd.

15-10-2018

Mensenrechten

Power Construction Corporation of China,
Ltd.

15-10-2018

Mensenrechten

65

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

15-7-2019

Arbeidsrechten

66

PT Perusahaan Perkebunan London
Sumatra Indonesia Tbk

15-7-2019

Arbeidsrechten

67

PT Salim Ivomas Pratama Tbk

15-7-2019

Arbeidsrechten

68

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

15-10-2019

Mensenrechten

69

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

15-10-2019

Mensenrechten

70

Renault SA

15-4-2017

Arbeidsrechten

71

Samsung Electronics Co., Ltd.

15-4-2018

Arbeidsrechten

72

Siemens AG

15-1-2017

Mensenrechten

73

SK Holdings Co., Ltd.

15-10-2018

Mensenrechten

74

SK Innovation Co., Ltd

15-7-2017

Mensenrechten

75

Snam S.p.A.

15-1-2019

Mensenrechten

76

SNC-Lavalin Group Inc.

15-10-2018

Mensenrechten

77

Southern Copper Corp.

22-3-2019

Mensenrechten

78

State Oil Co. of Azerbaijan Republic

15-4-2017

Arbeidsrechten

79

Sumitomo Corporation

15-4-2017

Arbeidsrechten

80

Tesla, Inc.

15-7-2019

Arbeidsrechten

81

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

15-1-2020

Mensenrechten

82

The Coca-Cola Co.

15-4-2020

Arbeidsrechten

83

Tongling Nonferrous Metals Group Co.

22-3-2019

Mensenrechten

84

Top Glove Corp. Bhd.

15-3-2019

Arbeidsrechten

85

UnitedHealth Group, Inc.

15-7-2019

Mensenrechten

86

Vedanta Resources Plc

15-4-2017

Mensenrechten

87

Vestas Wind Systems A/S

15-4-2017

Mensenrechten

Vestas Wind Systems A/S

4-12-2019

Arbeidsrechten

89

Wells Fargo & Company

15-1-2017

Mensenrechten

90

Westpac Banking Corporation

15-1-2020

Mensenrechten

91

Weyerhaeuser Co.

15-3-2019

Mensenrechten

92

Whirlpool Corporation

15-7-2018

Mensenrechten

93

Wynn Resorts, Limited

15-4-2018

Arbeidsrechten

94

Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd.

15-10-2019

Mensenrechten

95

XPO Logistics, Inc.

15-10-2018

Arbeidsrechten

96

Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.

15-10-2019

Mensenrechten

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.

15-7-2018

Arbeidsrechten

Zijin Mining Group Co., Ltd.

22-3-2019

Mensenrechten

64
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Onderneming

Dialoog geïnitieerd

Normschending

Zijin Mining Group Co., Ltd.

22-3-2019

Mensenrechten
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Colofon
Deze halfjaarrapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is een uitgave van Achmea Investment Management;
opgesteld in juli 2020. Meer weten? Neem dan contact op met uw fondsmanager of account CIO.

Disclaimer
Achmea Investment Management B.V. (‘Achmea IM’) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De
informatie is alleen bestemd oor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op
het financieel toezicht (Wft). Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te
kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal
of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit
document. Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur. Achmea IM is niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing. De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op
informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet
de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De
informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een
momentopname, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke
publicatiedatum is geen garantie dat de hierin opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is.
Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op
beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting
uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U mag de informatie in dit document alleen voor
eigen persoonlijk gebruik kopiëren.
U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming
van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord en
beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht
en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot
deze informatie. Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een
vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea
Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder
nummer 15001209.
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